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'Kad nepasikartotų...’
Karo ir taikos žiaurumai

Šio numerio Apžvalgoje 
atp ašakoj ame du N.Y. Times 
straipsnius, apie atsiskaity
mą su vadinamais karo nusi
kaltėliais. Faktas, kad toks 
procesas tęsiamas net dau
giau kaip keturiasdešimt 
metų po karo pabaigos, kelia 
jo prasmės klausimą. Juk 
dabar persekiojami tuose nu
sikaltimuose buvo daugiau
siai visai maži ‘iešmininkai’! 
Į tokią pastabą atsakoma, 
jog tokio persekiojimo tiks
las yra ne aukų keršto troški 
mui, bet pamoka visai žmo
nijai, kad tokie baisūs, visais 
atžvilgiais smerktini nusikal 
timai daugiau nepasikartotų. 
Skamba kilniai, bet kaip yra 
praktiškai?

Kaip tik tą pačią dieną, 
kada pasirodė tie straips
niai, ‘Oskarą’ - kaip geriau
sias pereitų metų filmas - ga
vo ‘Platoon’ - vaizdas iš 
Vietnamo karo laikų. Jame 
JAV armijos elgesys su viet
namiečiais parodomas tokio
je šviesoje, kad Pentagonas, 
kuris paprastai padeda (už 
atlyginimą) pastatyti filmus 
iš karo laikų, atsisakė šį kar
tą tai padaryti. Ar ‘Platoon’ 
atvaizdavimas teisingas? 
Nėra įrodymo, kad iš tikro 
buvo tokie atsitikimai, bet 
žinovai teigia, kad bent teo
riškai galėjo kaž kas pana
šaus įvykti. Partizanai, ar 
nūdieniai kalbant teroristai, 
nesilaiko jokių taisyklių, už 
tat sunku reikalauti, kad ir 
kita pusė jų laikytųsi. Kartu 
tačiau, tai yra atsisakymas 
nuo visu civilizacijos taisyk
lių, teisės normų, kurių nu
statymas pareikalavo tūks
tančių metų pastangų.

Šiandien manome, kad 
geriau kaltą paleisti, negu 
nekaltą nuteisti; kad įstaty
mai turi būti visiems vieno
dai taikomi ir kad dėl jų 
nuostatų griežto nesilaiky
mo net kalti gali būti paleis
ti (vad. Mirandos taisyklė, 
leidžianti įtariamam nesiaiš- 
kinti ir garantuojanti advo
kato pagalbą).

Taip galvojant galima su
prasti neseniai pasirodžiusį 
N.Y. Times magazine teigi
mą, kad planuojant Libijos 
bombardavimą norėta už
mušti Kaddafį. Suprask, 
kad tai jau nusikaltimas, nes 
Kongresas, po paaiškėjusio 
ČIA sąmokslo prieš Castro, 
uždraudė kėsintis prieš sve
timų valstybių galvas. Bet 
kaip galima bet ką bombar
duoti... visai be žmonių au-

Vytautas Meškauskas

kų? Ir kodėl jos - tos aukos - 
dažniausiai niekuo nedėti 
žmonės yra mažiau gerbtini 
negu tikrai nusikaltę jų val
dovai? Kodėl II-jo p. karo 
metu buvo bombarduojami 
strateginiai nesvarbūs mies
tai ir niekas dėl to nebuvo 
patrauktas atsakomybėn? 
Ir iš viso, už karo ‘nusikalti
mus’ iki šiol buvo baudžiami 
TIK PRALAIMĖJUSIEJI!

Jei iš to galima ką nors iš
vesti bendro - yra tai, kad 
karas yra baisus dalykas, 
kuris negali apsieiti be daž
niausiai visai nekaltų aukų. 
Už tat po jo labai gudriai pa
gerbiami kritusieji iš abiejų 
pusių, greitai atsiskaitoma, 
ir ... pradedama gyventi iš 
naujo. Taip JAV pasielgė po 
karo atstatydamos Vokietiją 
ir Japoniją, kad jų vietoje 
nepalikti tuštomos, kuri į 
save trauktų naują varžovą - 
Sovietų Sąjungą.

Akivaizdoje to smulkių 
‘iešmininkų’, ar net dar ma
žesnių pareigūnų toks vėlus 
gaudymas neišlaiko kritikos. 
Juk, kad Demjanjuką atvaiz
duoti tikrai kaltu, Jeruzalės 
teismo salėje buvo pakarto
ta visa Holocausto istorija, 
tarytum jis būtų asmeniškai 
atsakingas už visus Treblin- 
koje išžudytus žydus,’ nors iš 
tikro visas klausimas sukasi 
tik apie tai, ar jis iš viso 
buvo toje stovykloje ar ne, 
kaip jis pats teigia. Tik ra
miai išsprendus tą klausimą 
galima pereiti prie jo asme
niškos atsakomybės svars
tymo. Dabartinis spektak
lis teismo salėje greičiau įtai 
goja norą bet ką paaukoti 
keršto dievui.

(Nukelta į 3 psl.)

Poetas Antanas Gustaitis skaito savo poeziją. V. Maželio nuotr.
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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Poetas Stasys Santvaras apie Lietuvą pasakė: ”Nes mano sieloj tu didžiulė, didelė, didžiausia!”
K. Daugėlos nuotr.

Labai 'netikėti’ gimtadieniai... 
ir vienas bendras pagerbimas

Nuostabu! Grįždamas j; beveikiančias, kaip tik būti
savo vaikystės Lietuvą pri
simenu, kad anuomet mūsų 
veikėjų ir įžymybių sukak
tys ir pagerbimai buvo ki
tokie. Dažniausia tat sukosi 
apie jųjų 60 metų žingsnius, 
kas paprastai jau būdavo, 
žingsnis į pensiją, į senatvę 
ar tik kiek toliau. Septynios 
dešimtys ar daugiau — bū
davo retenybė. Aštuonios 
dešimtys ir daugiau — tai 
paties Dievo dovanotos iš
imtys. Jei, žinoma, laikraš
čiai dar prisimindavo tokias, 
legendas, nieko daugiau ne- 

legendomis.
Rodos, panašiai būdavo ir 

kituose senosios Europos, 
kraštuose. Net Prancūzijo
je, kur įprasta žmonėm ii-, 
ginu pagyventi, pvz., buvo 
sensacija, kai įžymus jų po
litikas Georgės Clėmenceau, 
eidamas 87-sius metus, dar 
įvaliojo parašyti savo įdo
miausią ir temperamentin
giausią veikalą apie „Vie
nos pergalės didingumus ir 
mizerijas”. . .

O dabar — kitaip. Lietu
voj, matyt, nepasitikėdami,

Bronys Raila

kad KGB leistų visiem per 
ilgai gyventi, pagrįstai įsi
vedė sovietišką madą — 
įžymybių gimtadienius ap
rašyti jau pradedant nuo 
50 . . . „Pas mus” užsieny
je — atvirkščiai. Garbingų 
kūrybinių asmenybių minė
jimai dažnėja, o jų apstu 
visose profesijose ir jokio
se profesijose. Pagerbimai 
ir laikraščiuose ilgoki apra
šymai išsitiesia, kai veikė
jam, kūrėjam ir visų kate
gorijų valdžios tarnautojam 
ima suktis aštuntasis, de
vintasis ratas ar ir visa 
šimtinė.

Tai nuostabu! Tai laimė, 
tai paties Praamžiaus dova
na. Minėtina gal net šilčiau 
negu 600 metų sukaktis nuo 
papildomo Lietuvos valdo
vų pakrikštijimo.

* *
Bet rečiausia laimė tai 

užsienio lietuvių literatūrai, 
kuriai Vilniaus politrukai 
pranašauja priartėjantį iš
sekimą ir pabaigą. O mūsų 
užsieniečiai rašytojai kaž
kaip užsispyrę priešintis 
(kaip dabar sakoma) oku
pantų kėslam mus sužlug
dyti. Gyvena jie ne tik il
giau kaip 50 metų, bet pri
siveja ir pralenkia dargi 80. 
Ir neišsisėmę, bet kartais

(Nukelta į 5 psl.)
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SPVOITirtĖ POLITIU^^

"Išteisinti Demjanjuką... Ištremti Lina į Sovietiją”. - 
Argumentai N.Y.Times komentarų puslapyje.

Kovo 31 d. N. Y. TIMES 
savo komentaru (opinion) 

puslapyje paskelbė P. J. Bu- 
chanan’o, bu v. Baltųjų Rū
mų komunikacijos direkto
riaus, straipsnį, reikalau
jantį išteisinti Demjanjuką, 
nes Įrodymai prieš jį esą 
silpni. Kovodamas sovietų 
armijoje jis patekęs i vo
kiečių nelaisvę 1942 m. ge
gužės mėn. čia jis buvo pa
skirtas nacių stovyklos sar
gu. Apmokytas Trawnikų 
stovykloje, Lenkijoje, jis 
buvo perkeltas Į Treblinką, 
kur pagarsėjo kaip 'žiauru
sis Ivanas’ — masinis žudi
kas, operavęs dujų kamerą 
ir badės žydų moteris ir 
vaikus, nesi skubinančius 
nusinuodyti toje kameroje,

Kaip galima jį pateisin
ti? Tai padaryti galima 
dėlto, kad vienintelis doku- 
mentalinis Įrodymas yra so
vietų patiektas nacių as
mens liudijams iš Trawnikų 
nacių stovyklos, pagal kurią 
jis buvo 5 pėdų ir 6 inčių 
aukščio (iš tikro jis yra 6 
pėdų), ir fotografijoje dėvi 
rusų uniformą. Vienas vo
kietis, kuris pats buvo 
Travvnikuose, tą kortelę pa
vadino 'juokingu padirbi
mu.’

šalia to 5 liudininkai jĮ 
atpažino buvusiu prie Treb
linkos stovyklos dujų ka
meros. Kaip gali paneigti 
tuos liudininkus, kurie ji 
matė savo akimis, kanki
nant kiekvieną dieną tūks
tančius žmonių?

Demjanjuko apgynimui 
galima pasakyti štai ką:

1. Net rusai, kurie pirmi 
iškėlė kaltinimą prieš Dem
janjuką, netvirtina ji bu
vus Treblinkoje. Sovietų 
šaltiniai tik teigia, kad jis 
buvo Sobiror stovykloje 
Lenkijoje ir Regensburge. 
kur sovietų belaisviams bu
vo žinomas kaip 'kruvinas 
Ivanas’.

2. Jo pavardės nėra nei 
Travvnikų sargybinių sąra

Raudonarmiestis: — Štai mes pasiūlėme paliaubas, o jie dejuoja...

šuose nei tų, kurie buvo iš 
ten perkelti Į Treblinką.

3. Kiek jis, Buchananas, 
skaitė apie Treblinkos sto
vyklą, tik keliose aprašy
muose yra paminėtas sar
gas Ivanas, kuris pagal tuos 
pačius duomenis buvo nu
žudytas 1943 m.

4. Lenkai, kurie gyveno 
Treblinkos apylinkėse sako, 
kad jų pažintas Ivanas bu
vo didelio ūgio, pražilusiais 
plaukais ir apie 40 m. am
žiaus. (Demjanjukas tada 
buvo vos 22 metų).

5. Iš penkių liudininkų, 
kurie teigia Demjanjuką 
buvus Ivanu, vienas — Elia- 
hu Rosenberg, 1947 m. pa
reiškė po priesaika, kad 
Ivanas buvo užmuštas ka
linių kastuvais 1943 m. Ki
tas liudininkas Pinchas Ep
štein savo pokario pareiški
muose niekados neminėjo 
Ivano, tačiau Demjanjuko 
byloje Jeruzalėje jis jau 
prisiminė naujus, baisius 
kankinimus,, kurių neatsi
minė Clevelande prieš 6 me
tus, kada jis liudijo denatu- 
ralizacijos byloje.

6. Keletas liudininkų, ku
rie. liudijo dabartiniame 
teisme, ištisus dešimtme
čius keliavo ir liudijo Įvai
riose bylose. Teisėjo Nor- 
man Roettge jie buvo pri
pažinti nepatikėtinais kita
me denaturalizacijos pro
cese Ft. Lauderdale 1978 m.

Kaip liudininkai galėjo 
suklysti dėl Demjanjuko? 
Lygiai taip pat kaip kiti 
liudininkai 1977 m. liudiję, 
kad Frank Walus iš Chica
gos buvo Kielcų, Lenkijoje, 
'žiaurusis mėsininkas’, nors 
kiti įrodymai teigė, kad jis 
tuo metu dirbo Vokietijos 
žemės ūkyje, būdamas 19 
metų.

Jei Demjanjuką laikyti 
kaltu — jis turėjo, vos pa
imtas Į nelaisvę, per kelias 
savaites virsti didžiausius 
antrojo pasaulinio karo žu
diku, pergyvenusiu visus 

karo nusikaltėlių ieškoji
mus ir net neradusiu reika
lo pakeisti savo lengvai at
pažįstamą pavardę. Patikė
ti, kad tas 66 metų šeimos 
tėvas ir pensijon išėjęs au
tomobilių fabriko darbinin
kas prieš keturiasdešimt 
metų buvo tikras siaubas, 
yra neįmanoma.

★
Tame pačiame puslapyje 

tą pačią dieną pasirodė ki
tas str. Manachemo Z. Ro- 
sensafto, kuris yra žydų 
vaikų pergyvenusių Holo- 
caustą organizacijos steigė
jas ir advokatas. Jis reika
lauja deportuoti į Sovietiją 
Kari Linną, nes tas esąs 
brutalus žudikas.

Linnas esąs vienas iš 
tūkstančių estų, lietuvių, 
latvių, ukrainiečių ir kitų 
tautybių žmonių, kurie en
tuziastingai padėjo Įgyven
dinti Hitlerio "žydų proble
mos galutiną sprendimą".

Nors pats Aukščiausias 
Teismas atmetęs jo visas 
apeliacijas, gen. prokuroras 
Edwin Meese III atsisako 
pasirašyti deportacijos po
pierius. Vasario mėn. Bu
chananas, išeidamas iš savo 
vietos Baltuose Rūmuose, 
viešai ragino Meese priimti 
Rytų europiečių emigrantų 
grupes, kurioms Linnas yra 
herojus. Meese. net prisipa
žino davęs laiko Liūno ad
vokatams surasti kitą kraš
tą apsigyvenimui ir vienas 
jų — Clark — pasakė, kad 
Teisingumo Departamentas 
yra Įtrauktas į tokio krašto 
ieškojimo procesą.

Keletas tuzinų valstybių 
atsisakė priimti Linną, ta
čiau esą pavojaus, kad 
Chilės Augusto Pinochet 
ar Paragvajaus Alfredo 
Stroessner gali jam duoti 
patogią užvėją. Abu tie 
kraštai atidarė savo vartus 
daugiau žinomiems nacių 
pabėgėliams.

Str. autorius reikalaują 
Kongreso tardymo ir teigia,

■ Iš kitos pusės
Atrodo, kad Gorbačiovo reikalavimas 'aiškumo', 'at

virumo' ar kaip tą rusišką žodį ’glasnost’ versi, turėtų 
atsiliepti į sovietinių užsienio korespondentų bei komen
tatorių padėties užsieniuose atvaizdavimą. Juk Gorba
čiovui užsiminus apie demokratiją partijos organų rin
kimuose, jo pavaldiniams būtų įdomu susipažinti kaip de
mokratija veikia kitur, kaip, pavyzdžiui, JAV kongresas 
kontroliuoja prezidentą ir jo administraciją, teismo vaid
muo konstituciją aiškinant, spaudos rolė ir t.t. Deja, tie 
jų komentatoriai, negavę turbūt visai aiškių instrukcijų, 
toliau traukia seną giesmę. Štai LITERATŪROJE IR 
MENE, paprastai nesidominčiam© užsienio politika sa
vaitraštyje, kovo 7 d. Nr. tilpo net du ta tema straips
niai. Viename jų, kurį laiką gyvenęs Amerikoje, o dabar 
to laikraščio red. pav. Sigitas Krivickas išvadina 'provo
kaciją' JAV atominių užtaisų sprogdinimų bandymus. 
Jis rašo:

"Ryškiausias pastarųjų metų kontrastas — 
tyla mūsų branduoliniuose poligonuose ir du tu
zinai (dabar jau 'velnio', nes 26) sprogimų Neva- 
doje — padėjo geriau įžvelgti priežastis, kurios 
lemia militaristinį Jungtinių Valstybių kursą. Pa
grindinė jų — tai karinis — pramoninis komplek
sas (KPK). Pastarąjį dešimtmetį KPK vadeivos 
ypač uoliai ieškojo 'naujų idėjų’, kurios galėtų 
tapti naujaisiais pelno šaltiniais ...”

Suprask, JAV valdo anonimis 'KPK', panašiai kaip 
jj Sovietiją politbiuras. Turbūt sovietiniai žmonės negalėtų 
I suprasti, kad galima tvarkytis be tokių visagalinčių in- 
Į stitucijų.

Kitame to paties Nr. str. 'Argumentai už gyvenimą’ 
j Justinas Lazauskas irgi bando aiškinti, kad Vakarų gink- 
Į lavimąsi iššaukė ne sovietų agresijos baimė:

"Anaiptol. Remiamos reakcingų politinių 
sluoksnių, karinės monopolijos gauna milžiniškus 
pelnus, ir tas saldus pyragas skatina jų agresyvius 
veiksmus labiau negu nepasitikėjimas."

Abu straipsniai pilni Įvairių citatų, kuriomis, kaip 
žinia, viską gali įrodyti. Sigitas Krivickas net rado lietu
višką įnašą. Girdi:

"Man teko rašyti anksčiau, kad 1982 m. va
sarą iš JAV parsivežėme į Vilnių dokumentinį fil
mą apie vieną antikarinį žygį Nevadoje. Vieną fil
mo kopiją gavo žymi Amerikos kovotoja už taiką 

Ksavera Karosienė, kaip to žygio organizatorė ir 
dalyvė .. . jau garbingo amžiaus sulaukusi mūsų 
tautietė toliau darbuojasi taikos stiprinimo labui, 
būdama Amerikos-Rusijos instituto Garbės pre
zidente ..."

Na, kokia prezidentė, toks ir institutas, tačiau ne
kaltus skaitytojus Lazauskas su Krivickus gali suklai
dinti. Nebent tie dar nepamiršo, kad ir ’glasnost’ epochoje 
reikia skaityti ne eilutes, bet spėti, kas slypi tarp jų,

P. S. Beje, Lazausko str. yra viena staigmena. Nors 
visas užsieniečių pavardes jis rašo taip, kaip jas taria ru
sai, jis padarė vieną išimtį. Londoniškį laikraštį jis va
dina ne ’taįms’, bet 'Times'!

(vm)

kad administracija vėl pa
rodė savo nejautrumą na
cių Vokietijos nusikalti
mams prieš žmoniškumą. 
1985 m. prezidentas Reaga= 
nas sukrėtė visą pasaulį, pa
vadindamas Bitburgo kapi
nėse palaidotus SS karinin
kus b- kareivius 'aukomis" 
kaip ir tuos, kurie žuvo kon
centracijos stovyklose. Pit- 
burgo dvasia ir toliau klėsti. 
Buchananas dažnai parodė 
simpatijų nacių nusikaltė
liams, — kam pritaria ir ki
ti administracijos nariai — 
kas yra konstitucijos pažei
dimas. "Nepaisant savo as
meninių jausmų, Meese tu
ri ištremti Linną i Sovieti
ją", — baigia Rozensaftas, 
— "nes kiekviena kita išei
tis bus pasityčiojimas iš tei
singumo".

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

MAINTENANCE 
MECHANIC

BLACK/BLUESĘAL
SINGLE SHIFT OAY OPERATION

Requires hands-on experience in 
all phases of production equipment 
& plant maintenance( includino 
boiler room responsiblities.

RIVERSIDE LINEN SUPPLY 
179LAFAYETTE ST.

PATERSON. N. J. 20 1-2 79-3 700 
(13-141

MACHINE SHOP GRINDĖS - Imme- 
diate opening w eslablished toolinq 
manufacturer, in Piscataviay, exo. w 
cyiindraiai grinder. Able to work with 
close tolerance, we offer excl. benef, 
call Mr. Wich tendahl, between 8 a.m. & 
5 p m ai 201 -572-6700

(12-14)

MARINE
We are looking for 
a few good people:
• Assistant Parts Manager
• Marine mechanic
Equipment Instatter

Year round employment. EJcperi- 
ence preferred būt will train abi- 
tious individuals with a desire to 
g'ow with a leading marine dealer. 

ood benefits. Cau now 718-984- 
7702 8am-2pm. (12 141
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Laukiant šv. Velykų
Mieli Broliai ir

Seserys Kristuje!

Kiekvieną gėrio pasireiš
kimą mes instinktyviai su
ninkame su džiaugsmu — 
ne vien vidiniu pasigėrėji
mu, bet dažnai leisdami tam 
džiaugsmui suspindėti ir iš
orėje. Kuo gėris yra dides
nis, kuo jis mums branges
nis, tuo tyresnis yra ir mū
sų džiaugsmas.

Nė viena religinė šventė 
nėra perpildyta tokiu šven
tu džiaugsmu, kaip Velykos. 
Juk nuo pradžios iki galo 
per visą Velykų liturgiją 
skamba tas vienas džiaugs
mingas Aleliuja. Kunigų 
maldose visi himnai aidi 
džiaugsmu šūkiu: ”Tai yra 
Viešpaties diena, džiauki
mės ir linksminkimės joje.”

Mes džiaugiamės švęsda
mi Kristaus gimimą — Sū
naus tapima žmogumi. Ta
čiau tas mūsų kalėdinis 
džiaugsmas yra labiau vidi
nis, verčiąs mus giliau susi
mąstyti. Per Kalėdas mes 
jaučiamės priblokšti ir net 
apstulbinti tos nesupranta
mos Dievo meilės žmogui. 
Kalėdų naktį giedame ne 
entuziastišką Aleliuja, bet 
— ”Garbės Dievui aukšty
bėse ir ramybė žemėje ge
ros valios žmonėms.” Vely
kų džiaugsmas yra visiškai 
kitoks. Prieš prisikėlimą 
vykusi Kristaus kančia ir 
pažeminanti mirtis ant kry
žiaus mus suartina su Kris
tumi, padeda pilniau iš
gyventi pagrindinę mūsų 
krikščioniško tikėjimo tie
są, kad Kristus yra ne tik 
mūsų Išganytojas, bet ir 
Brolis; kad jo gyvenimo ke
lias yra ir kiekvieno mūsų 
kelias — nuo gimimo iki po
mirtinio išaukštinimo dan
gaus garbėje.

Šis gilus įsitikinimas, kad 
Kristus savo kančia įpras
mino mūsų gyvenimo kan
čias ir savo mirtimi įveikė 
mirtį, o prisikėlimu kiekvie
nam užtikrino prisikėlimą, 
Velykinį Kristaus triumfą 
daro sykiu ir mūsų asmeni
niu triumfu. Kas gali būti 
mums brangesnio, kas gali 
mumyse sužadinti didesnį 
džiaugsmą, kaip žinojimas, 
pagrįstas paties Dievo už-

Vyskupas P. Baltakis

tikrinimu, kad ir mes prisi
kelsime lygiai garbingam ir 
amžinam gyvenimui, kaip 
Velykų rytą prisikėlė Kris
tus.

Be šio asmeninio džiaugs
mo mes išgyvename ir vi
sos mūsų tautos viltingą 
prisikėlimo džiaugsmą. Lie
tuvių tauta, kaip ir kiek
vienas mūsų asmeniškai, 
eina Kristaus pramintu 
Kryžiaus keliu: yra išjuo
kiama tikėjimo priešų, ap
leidžiama bailių petrų, iš
duodama už šiltesnę vietą 
judų. Tauta kenčia, bet žen
gia drąsiai ir viltingai, nes 
žino, kad po Didžiojo Penk
tadienio išaušta džiugsmin- 
gas Velykų rytas.

šių metų savo ganytojiš
kame laiške tikintiesiems 
Lietuvos vyskupai ir vys
kupijų valdytojai rašo: 
”Džiaugiamės, kad daugėja 
subrendusių ir jaunų žmo
nių, aiškiai ir gražiai išpa
žįstančių savo šventąjį tikė
jimą, kad nemaža pavėlavu
sių ateina prie krikšto ir ki
tų sakramentų. Ypatingą 
paguoda, mums, Bažnyčios 
vadovams, teikia ir gražias 
viltis žadina sąmoningos do
ros ir vieningos jaunos ka
talikiškos šeimos.”

1987 metų Velykų, šven-. 
čiamų Lietuvos Krikščiony
bės jubiliejiniais metais, 
džiaugsmas tepaliečia mū-

Kad nepasikartotų...’
(Atkelta iš 1 psl.)

Bet grįžkime prie pagrin
dinio klausimo - kiek tas am
žinas persekiojimas padės 
išvengti ateityje tokių baisių 
dalykų? Kas galėtų šiandien 
teigti, kad Izraelio tautinės 
valstybės įsteigimas prisidė
jo prie taikos Vid. Rytuose 
išlaikymo ar terorizmo išnai
kinimo? Ar ten nesielgiama 
taip, tarytum apie visas ‘ka
ro nusikaltėlių’ bylas visai 
negirdėta? Ar persekioji
mas tik nusikaltusių žydam, 
rūpinimasis tik jų emigraci
ja iš Sovietijos, pastangos iš
leistuosius iš ten žydus ga
benti per Rumuniją į Izraelį, 
kad jie nebandytų pasukti į 
JAV, kas prieštarauja laisvo 
apsisprendimo teisei, - ar vi
sa tai nediskriminuoja kitus?

Atsakymą sekančią dieną 
radome viename iš N.Y. 
Times vedamųjų. Jame skun 
džiamasi rasizmo atgimimu, 
pastebimu visose mokyklo
se iki pat garsiausių bei bran 
giausių universitetų imtinai. 
Iš dalies tai išraiška bendrų 
visuomenės nuotaikų, bet pa 
žiūros universitetuose turi 
daugiau rūpėti, nes jie augi
na būsimus vadus. Dėl to 
esanti kalta viso krašto ad
ministracija už moralinio va
dovavimo stoką. Kalti tėvai, 
bet negalim išteisinti ir uni
versitetus.

Nors šiaip statistika labai 
rūpinamasi, iki šiol niekas 
jos neveda apie pasitaikan
čius rasinius išsišokimus, 
nors visuotinai sutinkama, 
kad jų padaugėjo. Balti stu
dentai skundžiasi juodiems 
teikiamomis privilegijomis. 
Juodieji, niekados nesijautę 
visai patogiai institucijose 
kur baltieji sudaro daugu
mą, dabar jaučiasi grąsinami 
ir mato visur pavojų.

Kodėl studentai pasidarė 
tokie imlūs rasizmui? Dien
raštis cituoja Carnegie Foun- 
dation for Teaching prezi
dentą Ernest Boyer:

‘Socialiai ir intelektualiai 
viskas krypsta į siaurumą, 
fragmentaciją ir išsiskirtinu- 
mą vietoje platumo ir visuo
meniškumo.’

Laikraštis nemini anti-se 
mitizmo. Jei, tačiau, privile- 

sų gyvenimą. Juk džiaugs
mas yra lygiai užkrečian
tis, kaip ir liūdesys. Jei mū
sų džiaugsmas bus nuošir
dus, paeinąs iš gilaus tikė
jimo savo ir tautos laimin
gesnių ateitimi, jį pajus ir 
nuliūdime bei beviltiškume 
gyvenantis, nuo Dievo nusi
gręžęs mūsų brolis tėvynė
je bei išeivijoje.

Velykų šventėje sveikinu 
visus lietuvius pasaulyje, 
linkėdamas džiaugtis Kris
taus prisikėlimo stebuklu, 
kuris įžiebia meilę, stiprina 
tikėjimą, ugdo viltį. Tegul 
Velykos kiekviename iš mū
sų padvelkia tikru dvasiniu 
pavasariu!

Vyskupas Paulius A. 
Baltakis, O.F.M. 

gijos juodiesiems už praei
ties skriaudas pažadino ru
senantį rasizmą, ar specia
lios privilegijos, ar tik jų rei
kalavimas, žydams nepaža
dins taip pat nuo seniau ru
senančio anti-semitizmo? 
Būtų gaila.

STAŽAS LIETUVIŲ 
INFORMACIJOS CENTRE 

ROMOJE
Lietuvių Informacijos 

Centras, Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos žinių agen
tūra įsteigė naują skyrių 
Romoje, kuriam vadovauja 
prel. Algimantas Bartkus, 
šv. Kazimiero kolegijos rek
torius. Šiam naujam sky
riui yra ieškomas vasaros 
internas, kurio pagrindinė 
funkcija bus padėti sky
riaus vedėjui.

Darbo sąlygos:

1) Darbo terminas yra 
nuo 1987 gegužės 25 iki 29 
New Yorke (treniruotei), ir 
nuo birželio 1 ligi rugpjūčio 
28 Romoj. Stažuotojas New 
Yorke susipažins su numa
tytais vasaros darbais, o 
nuvykęs į Romą tuoj padės 
skyriaus vedėjui su 600 m. 
Krikščionybės jubiliejaus 
publicistika.

2) Lietuvių Katalikų Re
liginė šalpa padengia sta
žuotojo kelionę iš namų į 
New Yorką į Romą ir atgal 
i namus.

3) Stažuotojas bus apgy
vendintas šv. Kazimiero ko
legijoj, kur jam bus parū
pintas ir valgis.

4) Vasaros darbo ir in- 
terno asmeninėms išlaidoms 
padengti skiriama $1000 
stipendija.

Norintieji kandidatuoti į 
LIC Romos biuro internus, 
pasiunčia Lietuvių Infor
macijos Centro vedėjai Gin
tei Damušytei savo reziu
mę iki balandžio 25 d. šiuo 
adresu: Lithuanian Infor- 
mation Center, 351 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, tel. (718) 647-2434.

(LIC)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
A. Adamkevičius, Boston 10.00 
M. Rumbaitis,

Ponce Inlet .................13.00
G. Daugirdas, Chicago ..13.00 
V. Kazlas, Los Angeles .. 3.00 
J. Budrevičius, Lake Park 3.00 
J. Žostautas,

Redington Beach......... 8.00
Dr. J. Abraitis,

Highland Hts...................6.00
Č. Minkūnas, Centerville 8.00 
S. Rudokienė.

Santa Monica ............. 16.00
Pr. Kaspariūnas, Largo 10.00
Aid. Pintsch, Hartford .. 8.00
I. Kučiauskas, Baltimore 8.00 
Los Angeles Lietuvių

Tautiniai Namai .........20.00
LB Baltimorės Apyl.

Valdyba ....................... 25.00
J. Kaspariūnas, St. Pete. 5.00
E. Bartkus, Beverly Shores 2.00
P. J. Nasvytis, Avon. Ct. 23.00

ŽIŪRONĄ

BALTAS, RAUSVAS 
RAUDONAS ...

Š.m. balandžio 2 d., 
NR. 7, ‘Laisvoji Lietuva’ 
atspausdino J.Včj. pasi
rašytą straipsnį ‘Nesu
prantami V ingiai’, kuria- 
me autoriaus ‘kompete- 
tingo’ gradavimo ‘kriti
mui į okupanto krepšį’ 
neišvengia pavieniai as
menys, spauda, net ir Lie 
tuvių Bendruomenė. Be
veik viso Bostono var 
du! (?)

Perskaičius dar kartą - 
peršasi mintis, jog viso 
rašinio pagrindinis tiks
las tėra tik ‘baslio į ratus 
kišimas’ rengiamam dviė 
jų rašytojų pagerbimui...

‘Žodis žvirbliu išlekia, 
bet jaučiu grįžta’ - sako 
sena lietuvių patarlė, gi 
paleidus jį spaudoje - var 
gu ar dramblio svorio be
užtektų jam.

‘Baltas - rausvas - rau
donas’ užmetimas pasi
darė jau iki nuobodumo 
nunešiotas ginklas, nes 
tuo - kai jau pritrūksta- 
ma argumentų - be jokios 
atsakomybės jausmo yra 
švaistomasi į kairę ir į de 
šinę. (Ar ne tuo pačiu da
linai yra kaltinama OSI 
jų akligatvyje?!) Ir kada, 
vietoj pasidžiaugus tik
raisiais - ne vienadieniais 
bet ištisų dešimtmečių - 
duomenimis bei darbo re
zultatais yra visur įmato
ma ‘juodoji (ar ‘raudono 
ji’?) ranka’ - tada jau yra 
liguistumas!

Čia kyla klausimas: 
kas neša atsakomybę už 
šmeižtą, ar viešą kaltini
mą jo neįrodžius? Ir kas 
iš mūsų turi tą apčiuopia
mą termometrą TIKROS 
tėvynės meilės, kaip ir 
‘raudonumo’ įrodymui? 
Ir ko iš tikro yra siekia
ma, kada su dideliais var
gais bei insinuacijomis 
yra bandoma diskredi
tuoti kitu pastangas bei 
darbą, jau nekalbant apie 
pripažinimą turimų re- 
sultatų?

Lygiai taip pat - jeigu 
drįstama vardiniai daryti 
užmetimus ir kaltinimus 
- ar nepriderėtų teisia
jam pasirašyti irgi pilna 
pavarde, vietoje tūnojus 
inicialų prieglobstyje? O 
gal, pirm duriant pirštu į 
kitą, būtų gera nors ret- 
karčiai ir pačiam į veid
rodį pasižiūrėti? ...

Ego

ALT S-gos Los Angeles
Skyriaus Valdyba .... 100.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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■ laiškai Dirvai
NETIKSLUS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS 

PHILADELPHIJOJE 
APRAŠYMAS

Daug metu pranumeruo- 
jame DIRVĄ, bet paskuti
niu metu labai netvarkin
gai ją gauname. Tad, tik 
pereitą savaitę atėjo kovo 
12-tos dienos DIRVA, ku
rioje atspausdinta L. Kau
linio korespondencija iš 
Philadelphijos "Vasario še
šioliktoji". Labai nustebau 
korespondencijoje perskai
čiusi visą eilę netikslumu. 
Kadangi, kaip LB apylin
kės pirmininkė vadovavau 
minėjimo rengimui, noriu 
DIRVOS skaitytojams tas 
klaidas atitaisyti.

1. Pirmiausiai, invokaci- 
ją sukalbėjo ne kun. And
riulionis, bet kun. Anderlo- 
nis, Šv. Jurgio parapijos 
klebonas.

2. Toliau L. Kaulinis ra
šo, kad minėjimo metu svei
kino latviai ir ukrainiečiai. 
Tautybių atstovai minėji
mo nesveikino, bet buvo da-

This space contributed 
as a public service.

“YESJHEREIS 
LIFEAFTER 

BREASTCANCER.
WHOLE POINT.”

-Ann Jillian

A lot of women are so afraid of 
breast cancer they don’t vvant to 
hear about it.

And that’s what frightens me.
Because those women won’t 

practice breast self-examination 
regularly.

Those women, particularly 
those over 35, vvon’t ask their doc- 
tor about a mammogram.

Yet that’s vvhat’s reęuired for 
breast cancer to be detected 
early. When the eure rate is 90%. 
And when there’s a good chance 
it vvon’t involve the loss of a 
breast.

Būt no matter what it involves, 
take it from someone vvho’s been 
through it all.

Life is just too vvonderful to 
give up on. And, as I found out, 
you don’t have to give up on any 
of it. Not work, not play, not even 
romance.

Oh, there is one thing, though.
You do have to give up being 

afraid to take care of yourself.

AMERICAN
V CANCER 
fSOCIETYr®

Get a checkup. Life is worth it.

lyviams pristatyti. Be lat
vių ii- ukrainiečių buvo pri
statytas vietnamiečių ben
druomenės pirmininkas ir 
Ispanijos bei Kosta Ricos 
konsulai. Beje, Ispanijos 
konsulas dar ir savo auką 
įteikė Lietuvos laisvės by
lai paremti.

3. Be Philadelphijos mies
to mero W. Wilson Goode, 
minėjimą sveikino Pennsyl- 
vanijos valstybės senato
rius Joseph Rocks Įteikda
mas gubernatoriaus Robert 
Casey ir senato proklama
cijas. Taip pat sveikino ir 
proklamaciją Įteikė valsty
bės seimelio atstovas Ge
ra rd Kosinski.

4. Korespondencijoje ra
šoma, kad "Minėjimą pra
skaidrino pranešėjos Eleo
nora Mašalaitienė ir Estera 
Bendžiūtė - VVaršovski . . 
Meninę dalį labai gražiai 
pravedė tik Estera Bendžiū- 
LėAVashofsky. Aniliora Ma- 
šaiaitienė n e p r anešinėjo, 
bet su savo talkininkėmis 
pasitiko garbės svečius ir 
minėjimo dalyvius visiems 
prisekdama lietuvišką tri
spalvę.

5. L. Kaulinis rašo, kad 
po minėjimo "sekė užkan
džiai ir šokiai, kurių metu 
trepseno tik seneliai, jau
nimo, nė su žvake ieškoda
mi nerastum." Po minėji
mo Lietuvių Namų viduri
nėje salėje vykę šokiai nie
ko bendro neturėjo su Ne
priklausomybės šventės mi
nėjimu. Lietuvių Namų va
dovybė tų namų išlaikymui 
rengia šokius kiekvieną 
sekmadienį. Juos gausiai 
lanko šių sekmadienio po
piečių "socialiniai" nariai, 
daugumoje pensininkai ir 
neliefuviai. LB apylinkės 
valdyba Vasario 16-tos pro
ga šokių NIEKADA neren
gė ir, bent kol aš būsiu apy
linkės pirmininkė, nerengs. 
Tačiau, po minėjimo Lietu
vių Namų Kultūros Centro 
patalpose vyko gražus pri-_ 
ėmimas minėjimo svečiams, 
programos atlikėjams, Į ku
ri buvo kviečiama ir vi
suomenė.

6. Baigdamas savo kores
pondenciją L. Kaulinis ra
šo "su viltimi sekančiais 
metais Nepriklausomy bes 
šventę atšvęsti sklandžiau". 
Tačiau savo rašinyje visai 
nenurodo, kas šių metų mi
nėjime buvo nesklandu. Mi
nėjimas su kalbomis ir me
nine programa užtruko ma
žiau, kaip dvi valandas. Vi
si komentarai pasiekę vai* 
dybos narius buvo tik pozi
tyvūs ir kaip tik prabrėžę 
šio minėjimo sklandžią ei
gą. Tiesa, p. Kauliniui už
kliuvo prelegento konsulo 
V. Kleizos citatos iš Nepri
klausomybės akto signata
ro prezidento Stulginskio 
užrašų, kuriuose Stulgins
kis rašė apie tai kokią di
delę atsakomybę jautė tie 
dar palyginus jauni vyrai

Philadelphijoje Nepriklausomybės šventės minėjime iš kairės: Lietuvos generalinis konsu
las V. Kleiza, Ispanijos generalinis konsulas Dr. H. Maniz, p. Maniz, LB apylinkės pirm. T. Ge
čienė, Philadelphijos miesto meras W. Goode, valstybės seimelio atstovas G. Kosinski ir Phila- 
delphijos miesto vicekomisijonierius V. Karalius. A. Bagdonavičiūtės nuotr.

paskelbdami Lietuvą nepri
klausoma valstybe ir su ko
kia meile ir pasišventimu 
jie tai vykdė. Atrodo, kad 
p. Kaulinis visai nesuprato 
prelegento minties, nes jam 
"gavosi Įspūdis, jis kalbėjo 
tik prezidento Stulginskio 
gerbėjams."

Gaila, kad p. Kaulinis vi
sai nepastebėjo, kad gražų 
informacijos apie Lietuvą 
stalą minėjimo salėje tvar
kė Vinco Krėvės Lituanisti
nės mokyklos mokiniai va
dovaujami vedėjos Jūratės

Krokytės-Stirbienės. Prieš 
ir po minėjimo mokiniai ro
dė Lietuvių Informacijos 
Centro paruoštą vaizda
juostę anglų kalboje apie 
Lietuvą. Tai tikrai vertas 
paminėjimo ir užgvrimo lie
tuviškos mokyklėlės moki
nių Įnašas Nepriklausomy
bės šventės minėjime.

Taip pat liko nepastebė
ta, kad šiais metais minėji
me dalyvavo ypatingai daug 
žmonių. Įvairaus amžiaus ir 
kelių kartų. Tai dėka, pui
kios vietinės reklamos per

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE
n

radiją, televiziją ir ameri
kiečių spaudą. Vasario 15 d. 
per geriausią Philadelphijos 
stotį buvo perduota specia
li angliška programa, kurią 
LB-nei paruošė Juozas 
Stempužis ir Algis Rukšė
nas. Vasario 16 d. vakari
nių žinių metu Public Radio 
stotis perdavė 7 minučių 
pasikalbėjimą su LB apy
linkės pirmininke.

Džiaugiamės, kad turime 
rašančių lietuviškoje spau
doje. Tačiau, kiekvienas 
imdamas plunksną ar sės
damas prie mašinėlės turi 
atsakomybę tiksliai ir ob
jektyviai renginius ar Įvy
kius aprašyti.

Teresė Gečienė

INSPECTORS
Internationol Inspection Conipany 
seeks Fuel Sūpply Specialist. 
Ideal for EsNavy, Coast Guard 
& Maritime related personnel. 
These persons mušt be inteyssted 
in beiną trained for field po'si- 
tions include: inoniloring of load- 
dilią discharges, quality tęstiną 
and inspection work, namely for 
marine custody bulk oil. chemica! 
and gases. Sotne college back 
ground required in tire areas oi 
cherneslry <>r Geologv.
We olfer excellenl benelits įn- 
cluding coniprehensive medical. 
deniai, 401 & pension plaus.
Qualilied applicants may send 
resunie & salary history to:

ATT: DAN CORR1S
SGS CONTROL SERVIC.ES, INC. 

20 Lafayette St.
Cartert. N. J. 07008 

an equal opptv enrployer (M 11 
( 12-15)

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠniNĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

OFFSET W0RKING 
FOREMAN F 

4-coIor Heidelburg. Top noteh in 
color.

Luwer Manhattan <2121 5541177
1 13-151

BAKER-KENTUCKY
Expd. pastry & bagels. Re- 

loc to Ky. Immed. Good 
oppty. Cal for details: 

516-294-6442
(13 I5 i

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO m UKEBIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Soviaiikas J. Mažeika

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

SERVIC.ES
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Labai netikėti gimtadieniai.
(Atkelta iš 1 psl.) 

rašydami ne blogesnius, o 
protarpiais net geresnius 
kūrinius, negu kažkada vai
kystėje. Matyt, ta žiaurioji 
„tremtis” ne sutrumpino, o 
tik prailgino jų gyvenimą 

Pernai ir šiemet — buvo 
tikras derlius. Gliaudą, Do
vydėnas, Jankus, Vaičiulai
tis, Barėnas, šiemet Gustai
tis, Brazdžionis, anksčiau 
senjorai Santvaras, Alan
tas. Per silpna mano atmin
tis kiekviena išminėti. Net 
gaila, kad šiek tiek pasivė
linau gimti ir negalėjau pa
tekti i tokią šaunią kompa
niją, iš kurios tarpo mane, 
rišo ir teberiša viena kita 
ilgametė draugystė.

Ypač su trim šiemeti
niais, kuriuos ' tauta mini 
šiapus ir anapus „geležinės 
uždangos”. Kurie grumslo- 
tuose „tremties” vieškeliuo- tik nelegaliai, sovietiškai

Zl
Sveikinimas

STASIUI SANTVARUI 
ir 

ANTANUI GUSTAIČIUI

Du grožinio lietuviško žodžio Sakytojai, prisi
laikantieji Palangą siekiančiam pajūryje ir besi
klausantieji Baltijos jūros undinių įkvėpiančių 
jausmingų ir juokingų giesmių, kurios džiugina ir 
juokina lietuvių širdis.

Mes įsijungiam į undinių chorą,liaupsindami 
kūrėjus, juos pagerbdami ir linkėdami jų grožinės 
kūrybos trimitams niekad nenutilti.

Sveikindami sukaktuvininkus Stasį ir Antaną 
linkime, kad jų dainose niekad nenutiltų Baltijos 
jūros undinių kūrybiniai balsai.

VYTAUTAS IR IRENA 
ALANTAI

Poetas Antanas Gustaitis autografuoja savo knygą pobūvio svečiams.

se niekada nesugriuvo, o da
bar geroviškai įsikūrę, maž-. 
ne kokie Amerikos kapita
listai, du tvirtai pėsti tebe
vaikšto So. Bostono marių 
pakrantėje, o tretysis šim
tą mylių dukart per savaitę 
automobiliu skraido nuo 
Los Angeles ligi Vistos pie
tų Kalifornijoje.

Ir visi ką nors teberašo. 
Dažniausiai eilėraščius. To
kius pat ar net brandesnius 
negu prieš 50 metų. Supran
tama, patyrimas ... Išeina 
jų knygos, rinkiniai — ir 
užsieny, ir Lietuvoj, kas, 
žinoma, čia laikoma kontro
versija, drebinanti vieną ki
tą mūsų laikraštį, o ir jiem 
kartais drumsčiantį nakties 
sapnų ramybę. Vienas grį
žo, antras grįžta tiesiai Lie
tuvon per sovietines spaus
tuves Vilniuje, tretysis vis 
nesutinka ten leistis, kaip

Poetas Stasys Santvaras pasirašo savo poezijos knygą ”Buvimo pėdsakai” Delijai Valiukėnaitei.
K. Daugėlos nuotr.

tariant, tik „pro kaminą”.
Ir įlenda. O padariniai 

visų tie patys: nepasiseka 
juos paversti tik rašytojais 
emigrantais.

* * *
Ta proga sveikindamas 

jubiliatus ir baisiai jiem 
pavydėdamas fizinės ir dva
sinės potencijos, nebepasa
kosiu jų biografijų. Kam 
įdomu, jos seniai žinomos 
arba lengvai randamos ki
tuose aprašuose. Jausčiau 
tik reikalą ir malonumą pa
stebėti, kad jų poezija da
bartinėje verlibro ir kitokio 
formų chaoso gadynėje 
(kuri nebus ilgaamžė . ..) 
tebestovi it uola ir pavyz
dys, kaip rašomi vadinamo
jo klasikinio stiliaus eilėraš
čiai, kuriuos yra prasmė 
skaityti, kurių pati prasmė 
aiški ir derli, kuriuos gali
ma įsiminti ir kuriem para
šyti reikia talento, sunkes
nio intelektinio krūvio, pa

V. Maželio nuotr. autobiografija: Saulėtekio (Nukelta į 6 psl.)

tirties ir dažniausiai sun
kaus darbo.

Antanas Gustaitis (gi
męs 1907 m. kovo 12 d., su
valkietis) daugelio laikomas 
humoristu, liaudies links
mintoju, taigi juokdariu. 
Kažin ar tiesa. Kas skaitėt 
jo keturius rinkinius, galė
jot užtikti daugiau tamso
kos spalvos, pesimizmo, 
kartaus liūdesio, „juoko per 
ašaras”, mūsų niūraus gy
venimo paskutinės minutės 
vizijų, kada jau —

Nieks nežinom, ar kloja 
naktys šydą,

Ar gulim kur nulesinti 
svečiuos,

Verks tamsoje priglaudęs 
nacis žydą.

Rūkštelė guboj Virzirdą 
bučiuos...

0 kada „už bendrą teisy
bę vien kito tą patį kailį iš-, 
vanoję”, visi trokštam tik 
bendro laurų vainiko, tai —

Bendrai užsigėrę už bendrą 
gerovę,

Apverkiam Šešupę, rūtelę ir 
svirtį,

Iv neša mus vėjai, iš kojų 
išrovę,

Ir stumia mus žmonos į lovą 
numirti, -—

Ir lieka tėvynei tiktai skudurai; 
Visų patriotų bendrai

* * *
Stasys Santvaras (gimęs 

1902 m. gegužės 27 d., že
maitis), mažiausiai politi
kuojantis, švelnus, jautrus, 
nepolitiškas, o daugiau sen- 
sualiai lyriškas, kupinas 
liūdesio ir graudulingumo, 
maldose nuodėmingas, nuo
dėmėse skaistus, vis alka
nas epikurietis, taip tėvynę 
mylintis, kad net jos vardo- 
be reikalo nesigriebia (plg. 
„Neminėk Dievo vardo be 
reikalo”...).

Visą jo gyvenimą ir bū
ties gijas geriausiai apsa
kys įvairių laikotarpių eilė
raščių rinkinių pavadini
mai. Tai teisingiausia jo 

maldos, Pakalnių debesys, 
Giesmės apie saulę ir sielą, 
Laivai palaužtom burėm, 
Aukos taurė, Dainos ir sap
nai, o visa „filosofija” Rū
bą jatų katekizme, kur jis 
suabejoja, ar išvis mum 
kiekvienam reikėjo gimti. 
Tada atsargiai, tik labai ne
krikščioniškai rekomenduo
ja:

Nedaugei mum dienų gyvent 
paskirta — 

Jaunatvėje už lango blėsta
lelija ir mirta! —

Tad lenk, o Broli, ligi dugno 
vyno ir pagundų saiką ...

O kaip Rubajatų rinkinio 
įžangoje atsisveikina jis 
rimtai, gana karčiai ir nos
talgiškai su mumis visais! 
Aš net buvau besibaiminąs, 
ar kada nors dar leis Lem
tis susitikti. Laimei, gal 
priešpaskutinį kartą dar te
ko pabuvoti pernai rudenį 
Bostone, kai mes trise da
lyvavom viename literatū
ros vakare, dėl kurio vėliau 
rengėjas per kelis laikraš
čius skundės, kad publikos 
buvę per maža ir neužten
kamai pajamų. Man atrodė, 
kad aną šaltą ir snieguotą 
vėlyvo rudens vakarą pub
likos susirinko ne taip jau 
baisiai mažai, o kad rengė
jam sumažinčiau nuosto
lius, tai mielai paaukojau 
visą man už prakalbą žadė
tą honorarą. Ir taip gražiai 
susitvarkėm ...

Bet dar anksčiau, kai 
Santvaras buvo atvykęs į 
Los Angeles LRD skirtos 
premijos už Rubajatus at
siimti, tai tos knygos įžan
goje atsisveikino su mumis 
visais ir su visu pasauliu 
ryškai ir tragiškai. „Sudiev, 
lemtie”, — čia rašė jis. „Su
diev, žmonės”.... „Sudiev, 
lietuvi, mano liūdnas ir ap
viltas broli, retai, retai ka
da spindįs svajotų pergalių 
giedra !„... Ir pagaliau pa-
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Keturi didieji mūsų literatūroje viename renginyje 1968 m. 
Toronte. Iš kairės: Stasys Santvaras, Antanas Gustaitis, Ber
nardas Brazdžionis ir Pulgis Andriušis (atvykęs iš Australijos). 

S. Dabkaus nuotr.

Labai netikėti gimtadieniai...
(Atkelta iš 5 psl.) 

sigirdo, kas liūdniausia: 
"Sudiev merginom — tom 
pagundom rožėm ir lelijom, 
— kaip Don Kichotas, gy
niau garbę jų eilių kalavi
jui", ..

* * #
Mes Santa Monikoje, Alės 

Rūtos ir Edmundo Arbų 
svetainėje, tada įsiskaitę į 
tokį superminorinį eilėraš
tį, nebežinojom kas daryt. 
Nejaugi taip viskas juoda? 
Svarstėm, raminomės, žvąj- 
gydamies į Stasį betgi ma
tėm, kad nieko gero neiš
eis. Staiga atėjo pagal
bon :...

Bernardas Brazdžionis 
(gimęs 1907 m. vasario 2 

13 ■- 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

j Palangę Ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj ir j Druskininkus.

13 dieną — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549

Vilniuje 10 dienų

14 dieną — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

15 dieną — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129
Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dieną — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1 - 15 — $1,679
Kelionė 128'— Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dieną — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 djeną — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10-dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dieną — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija Ir “Bal
tike” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dieną — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

13 dieną — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dieną — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dieną — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dieną — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11-25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dieną — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14 - 28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

16 dieną — Lietuva Ir Lenkija 
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dieną — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — $1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dieną — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7 - 17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dieną — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka j Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis: 

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

d., rytų aukštaitis), penke- 
riais metais jaunesnis už 
Santvarą, bendraamžis su 
Gustaičiu, taigi to pat 80 
metų jubiliejaus sankelei- 
vis. Jam bepigu. Jis iškart 
kalbėti su ritmu, su rimu 
ir su gera proza (kaip būtų 
sakęs Maironis).

Ir Bernardas Čia pat Sta
siui atsakė, įrodomai pa
guosdamas, kad ir gerokai 
už jį senesniam kartais 
ateina noras "vogčia nusi
skinti bučinių". Kad tuoj 
dar nepristigs ir silkutės, 
ungurių, kumpių, nes Vil
niuj dar laukia kurortas 
Valakumpių, o Las Vegas 
žada ir linksmesnių valan
dų ..,.

SLA milijonai...
Dažnai mėgstam pakal

bėti ir pasvajoti apie mili
jonus. Deja, lietuvių milijo
nierių, kad ir turim, tai la
bai mažai. Tačiau yra or-

Tada Brazdžionis kalbėjo 
už mus visus, bet prie tų 
idėjų aš ir šiandien jun- 
giuosi, kartu kurstydamas 
abu jubiliatus į optimizmą 
ir, kaip tarybiniai šūkiai 
nuolatos liepia, labiau pasi
tikėti šviesesniu rytoju
mi: —

Dar ne sudie, Stasy, dar ne 
sudievu

Nei lemčiai, nei likimui, nei 
draugams,

Dar ne sudie kerėjimui Lolitą, 
klastai Ievą,

Nuo grožio jų ne kartą tavo 
akys dar pritems...

Dar ne sudie, juk vos tik vakar 
susitikom

Ir negalvojom išsiskirt rytoj, 
ginkdie!

Visiem šviesiem akimirką
gvazdikam,

Aistrų azalijom, širdžių 
konvalijom

Dar ne sudie, dar ne sudie, 
dar ne sudie!

Todėl per Jūsų literatūros 
vakarą So. Bostone 1987 
metų balandžio 11 dieną, 
septintą valandą vakaro ir 
paskui dar septintą valandą 
ryto keliu raudono Kalifor
nijos vyno aukos taurę.

; Los Angeles, 1987. III. 31. 

ganizacijų, bankų ir įmonių, 
kuriose yra sutelkta lietu
vių milijoniniai kapitalai.

SUSIVIENIJIMAS LIE
TUVIŲ AMERIKOJE taip 
pat yra pasiekęs apie ketu- 
rius milijonus, čia taip pat 
reikia pažymėti, jog SLA. 
New Yorke žemė ir Centro 
namas, kuris nors yra virš 
100 metų senumo, yra MI
LIJONINĖS VERTĖS, nes 
randas pačioje miesto —• 
MANHATTEN širdyje.

To viso Susivienijimas, 
neslepia ir skelbiamose apy
skaitose pilnai nurodo visą 
savo turtą.

Kam priklauso SLA mili
jonai? Atsakymas aiškus 
— nariams. Tie milijonai 
yra sutelkti į apdraudų fon
dą ir iš jo organizacija at
lieka savo piniginius įsipa
reigojimus, išmokėdama pa- 
šalpgaviams sutartas ap- 
draudas.

Apdraudų fondas yra 
pats didžiausias. Jis siekia 
daugiau 3 milijonų dole
rių ... Yra manančių, tas 
matyt iš pasisakymų spau
doje ir net SLA seimuose, 
jog Susivienijimas savo mi
lijoninės lėšas galėtų duoti 
lietuvių namams statyti ar
ba kultūriniams ir tauti
niams darbams stambiau 
finansuoti.

Tokių minčių piršimas tik 
parodo, jog jų autoriai nė
ra įsigilinę į fraternalinių 
organizacijų paskirtį ir jų 
finansų naudojimą. Tuo 
tarpu apdraudų įstatymai, 
fraternalių organizacijų na
rių interesams apsaugoti, 
labai riboja apdraudos fon-

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St, Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

do naudojimą kitiems tiks
lams. Net organizacijos šei
mininkas — SEIMAS gali 
savo nutarimus daryti tik 
įstatymų ribose, o taip pat 
organizacijos Centro vado
vybė (Pild. Taryba) atlik
dama savo funkcijas, turi 
laikytis tų pačių įstatymi
nių reikalavimų, ypač kiek 
tas liečia finansinę pusę. 
Taigi, turim suprasti, kam 
yra skirti ir kuriems rei
kalams gali būti naudoja
mi SLA milijonai.

Tiek praeityje, tiek dabar 
SUSIVIENIEJIMAs griež
tai laikosi valdžios įstaty
mų. Be abejo, kad tas pa
dėjo Susivienijmui pasiekti 
finansinio stiprumo, o kar
tu ir labai aukšto apdraudų 
padengimo.

Tą pastebėjo ir apdraudų 
Departamentų pareigūnai, 
laiks nuo laiko patikrinda
mi Susivienijimo atskaito
mybę ir visą organizacijos 
stovį .. .

Greta apdraudų fondo Su
sivienijimas dar turi ir ki
tus fondus skirtus organi
zacijai išlaikyti, tautiniams, 
kultūriniams ir labdaros 
darbams remti.

Pastaruoju laiku pradėjo 
labai augti ir SLA TAUTI
NĖ FUNDACIJA, turinti 
tuos pačius visuomeninių 
darbų rėmimo tikslus.

Jau daugelį metų tų fon
dų pagalba SLA atlieka vi
suomeninių reikalų rėmimą, 
tačiau tie fondai nėra mili
joniniai ir iš jų negalima 
išspausti tokių stambių su-
mų, kaip kieno yra manoma 
ir bandoma siūlyti.

Paul P. Dargis
SLA Prezidentas

. AUTO MECHANICS

• AUTO SHOPFOREMAN

• AUTO RECONDITIONERS

To work in a clean, well equipped shop 
for fast grovving new car dealership. 
Company benefits, incentive plan.

CALL FOR APPT. 617-675-1106 
ASK FOR ED — SERVICE DEPT.

GESNER AMC 

JEEP - RENAULT
BRAYTON PT. RD., SOMERSET, MASS.

13-14)
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Lietuvos krikšto jubiliejui

artėjant
Lietuvos krikščionybės 

atnaujinimo (šį žodį pridedu, 
nes Lietuvoj krikščionybė 
buvo įvesta karaliaus Min
daugo 1251 metais) 600 me
tų sukakčiai paminėti yra 
sudarytas centrinis komite
tas, vadovaujamas dr. Lino 
Sidrio ir vykdomasis komi
tetas, pirmininkaujamas pe
dagogo Jono Kavaliūno. Be 
to, yra ir garbės komitetas, į 
kurį įeina aukšti bažnyčių 
vadovai - kardinolas, lietu
viai vyskupai, prelatai ir Lie 
tuvos diplomatai. Visų šių 
komitetų viršūnėje yra lais
vojo pasaulio lietuvių vysku
pas Paulius Baltakis, su ko
ordinatorium kun. Kazimie
ru Pugevičium.

Vykd. komiteto pirm. J. 
Kavaliūnas š.m. kovo 20 d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
sukvietė posėdį, dalyvau
jant spaudos atstovams, ir 
painformavo apie atliktus 
darbus bei pasiruošima 600 
metų jubiliejui.

Antanas Juodvalkis

Kaip žinome, Lietuvos 
krikščionybės atnaujinimo 
600 metų jubiliejus bus šven
čiamas š.m. birželio 28 d. Vil
niuje ir Romoje (rašant ‘600 
metų’ jubiliejų sudreba ran
ka, nes pasijauninam beveik 
pusantro šimto metų! Kuri 
įtaka - raudonoji ar juodoji - 
lėmė šio jubiliejaus ruoši
ma?)

Nežiūrint mūsų nepasiten 
kinimo ir prašymų ar protes
tų, pasiruošimas šiam jubi
liejui vyksta pilnu tempu, 
nes ir laiko nebedaug beliko. 
Pagal pranešima, medaliai 
jau nukaldinti ir juose trijų 
karalių atvaizdai išmušdinti, 
pašto ženklai nupaišyti ir 
Vatikano bus išleisti.

Išleisti, ar dar spaustuvė
se tebėra, trumpesni ar pla
tesni informacijos leidiniai, 
knygos, religinio auklėjimo 
vadovėliai. Leidžiamas tikė
jimo ir moralės pagrindų vei 
kalas - The Teaching of 
Christ, kurio lietuviška laida

Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje
1987 m. birželio 25, ketvirtadienį

Atvykimas į Romą. Laisva diena.
Birželio 26, penktadienį
9.00 Koncelebracinės Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. 

Diakonato šventimai. Gieda lietuviu choras. Vargonais 
groja Vytenis Vasyliūnas.

16.00 Svečių priėmimas lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje.
18.00 Jaunimo programa Šv. Petro aikštėje. Po to - vakaras 

“Columbus” viešbutyje.
Birželio 27, šeštadienį
11.00 Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą. Giesmės, vadovaujant 

Lietuvių operos chorui.
16.00 Pasaulio lietuvių katalikų kunigų vienybės suvažiavimas. 
Birželio 28, sekmadienį
9.30 Iškilmingos Mišios su Šv. Tėvu (Cappella Papale) ir 

arkiv. Jurgio Matulaičio beativikacija Šv. Petro bazilikoje. 
Gieda Lietuvių operos choras.

12.00 Angelus. Jaunimo pasirodymas (taut.šokiai).
18.00 Akademija. Paskaitą “Krikščionybė lietuvių tautos isto

rijoje” skaito prof. Vytautas Vardys. Meninę dalį atlieka 
Lietuvių operos choras ir solistė Lilija Šukytė, pianinu 
palydint Ramintai Lampsatytei.

20.00 Pobūvis ir vakarienė Šv. Angelo pilyje ir sode. Programoje
— tautinių šokių ir dainų ansambliai.

Birželio 29, pirmadienį, Šv. Petro ir Povilo šventė
10.30 Mišios Šv. Petro bazilikoje. Individualus, laisvas da

lyvavimas.
18.30 Lietuviškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio 

garbei XII Apaštalų šventovėje. Gieda Lietuvių operos 
choras.

Birželio 30, antradienį
10.00 Ekumeninės pamaldos katakombose.
14.00 Jaunimo pabendravimas lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos 

Tivoli sodyboje.
18.30 Lotyniškos padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio garbei 

Marija Maggiore bazilikoje. Gieda lietuvių choras, vargo
nuojant Vyteniui Vasyliūnui.

Liepos 1, trečiadienį
18.30 Padėkos Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio garbei Maria 

Maggiore bazilikoje.
Liepos 2, ketvirtadienį

Išvykimas.
Birželio 24-26 dienomis įvyks popiežiškame Grigaliaus uni

versitete (Gregorianume) Romoje tarptautinis bažnytinės isto
rijos kolokviumas-simpoziumas tema “Lietuvos kristianizacija”, 
rengiamas popiežiaus istorijos mokslų komiteto. Simpoziumas 
skiriamas pirmiausia istorikams. Iš lietuvių paskaitas skaitys 
prof. dr. Marija Gimbutienė, dr. Rasa Mažeikaitė ir prof. dr. 
Paulius Rabikauskas, SJ. Paskaitos bus anglų, italų ir vokiečių 
kalbomis. Po kiekvienos paskaitos numatytos mokslinės dis
kusijos.

Romos iškilmėms, ypač audiencijai ir iškilmingoms Mišioms 
Sv. Petro bazilikoje, prašoma atsivežti tautinius drabužius. 

Laisvu laiku Romos bei artimesnių Italijos vietovių lanky
mas, tvarkomas kelionių agentų.

Visi prašomi jau dabar registruotis pas agentus, kurių ad
resai skelbiami spaudoje.

Jaunimas kviečiamas registruotis šiuo adresu: Raminta 
Pemkutė, 1022 Beau Brummel Dr., Dundee, IL 60118, USA, tel. 
312-426-2120 arba skambinti Reginai Krutulytei 312-436-5566 
arba “toll-free” 1-800-331-3903.

rūpinasi kun. J. Staškus. Lie 
tuviško giedojimo (?) istori
ją ruošia muz. J. Kreivėnas. 
Dr. V. Vardžio redaguoja
mas kolektyvinis veikalas - 
Krikščionybė Lietuvoje - jau 
spaustuvėje.

Vertinimo komisijos jau 
atrinko ir paskelbė konkur
su laimėtojus: dramos - ra
šytoją Anatolijų Kairį ir po
ezijos - poetą kun. Leonardą 
Andriekų, OFM. Jubiliejaus 
proga visur, ypač krikščio
niškam pasaulyje, linksniuo
jamas Lietuvos vardas, skel
biama ne tik apie krikščiony
bės jubiliejų, bet ir apie da
bartinę Lietuvos padėtį, re
liginį persekiojimą, pagrin
dinių žmogaus teisių pažei
dimą. Pasaulio spaudoje 
skelbiama informacija apie 
dabartinę Lietuvos politinę 
ir religinę padėtį už jokius 
pinigus nebūtų galima pa
siekti - ta prasme krikščio
nybės atnaujinimo jubiliejus 
labai pasitarnauja pavergtos 
tautos ir tikėjimo reikalams. 
Ta prasme mes jį vertinki
me ir remkime.

Pagal pirm. J. Kavaliūno 
pranešimą, visi darbai vyks
ta gerai, tik sunkiausia esą 
(pagal kun. Pr. Gavėną) su 
lietuvių religiniu atsinauji
nimu, kuris patikėta kun. 
Antanui Saulaičiui, SJ ir se
selei Ignei Marijošiūtei (gal 
todėl kun. A. Saulaitis Chi
cagoje bėra tik svečias, o lan
ko lietuviškas parapijas).

LĖŠOS
Lėšų klausimas labai jaut

rus, nes visi darbai reikalin
gi pinigų. Pirmykščiu ap
skaičiavimu, šiam jubiliejui 
suruošti ir numatytiems lei
diniams išleisti, sąmata sie
kė 289,000 dol., o iki kovo 20 
dienos tėra surinkta tiktai 
124,000 dol. ir išleista 
116,000 dolerių. Šią apyskai 
tą pateikė ižd. Bronius Poli- 
kaitis. Finansiniais reikalais 
rūpinasi komiteto narys kun* 
Viktoras Dabušis. Medaliu 
nukaldinimu ir platinimu rū
pinasi Loreta Stukienė. Bu
vo anksčiau rašyta apie me
dalių rūšis ir kainas. Juos 
galima įsigyti pas lietuviškų 
laikraščių ir knygų platinto
jus bei leidėją.

Iš pateiktų finansinių duo
menų, matomas per mažas
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A. Valeškos paveikslas-Mindaugo krikštas šv. Kryžiaus lietuvių par. bažnyčioje Chicagoje.

parapijų įnašas - tik 18,700 
dolerių. Kada parapijos be
veik neprisideda prie kitų 
gausių lietuviškų renginių, 
tai krikščionybės jubiliejų 
galėtų daug stipriau paremti 
ir bent pusę sąmatoje numa
tytų išlaidų padengti. Pasi
teisinimui visad galima su
rasti priežasčių, nes ir para
pijose bus minima ši sukak
tis, taip pat surišta su išlai
domis. Centrinio komiteto 
veikla yra išlaidingiausia, ne 
be numatytų išlaidų leidi
niams, reikės nuvežti prog
ramos dalyvius ir dengti Ro
mos komiteto išlaidas ar jų

dalį. Asmenų ir organizacijų 
aukos pakankamai įspūdin
gos - 95,000 dol., bet kai pa
matai iš valstijų gautas au
kas, tai neatitinka propor
cingai lietuvių skaičiui. Pa
rapijų aukos dar blogiau at
rodo, pav.: Illinois parapijų 
aukos - $737, New Yorko - 

$409, Massachusetts-$2,964 
Michigan - $1,251 , Connec- 
ticut - $1,0'17 , Pennsylvania 
- $5,511 , New Jersey - 
$1,302 , kitos mažesnėmis 
sumomis. Illinois valstijoj 
veikiančios parapijos dar

(Nukelta į 8 psl.)

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
Lietuvos 600 m. Krikščionybės Jubilie
juje Romoje 1987 m. birželio 24 d. Iki 
liepos 2 d.

PROGRAMA:
Popiežiaus Jono Paulio II audiencija su lietuviais. • šv. Tėvo 
sekmadieninės mišios ir arkiv, Jurgio Matulaičio beatifikacija. 
• Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. • Mišios 12 apaštalų 
bazilikoje. • Lietuvių chorų pasirodymas. • Lietuvių akademi
ja. • Bufetas Sant’Angelo pilyje.

KAINA: (iš Čikagos 1 asmeniui)
Hilton ...................................................$1530.00
Sheraton/Boston....................... $1375.00
Polo........................... $1310.00
Michelangelo/Grand ............................$1255.00
Nordland ...............................................$1090.00

Skrendant iš Los Angeles — pridėti $150.00 prie kainos.
Skrendant iš Bostono, New Yorko ir Toronto — nuimti $50.00 

nuo kainos.
šios kainos neįskaito $13.00 aerouosto mokestį. Kainos gali 

keistis pagal dolerio vertę.

Į šią kalną Įeina;
Lėktuvo bilietas • 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese kam
baryje) • (Continental) pusryčiai kasdieną • „Hospitality 
Desk” • Lagaminų nešiojimas • Visas susisiekimo išlaidas 
pagal planą • Bilietas dėl bufeto Sant’angelo pilyje.

Dėl informacijos skambinkite Reginai Krutulytei (312) 
436-5566 arba „toll-free” 1-800-331-3903, arba tiesiai 
agentui, kuris yra Jums arčiausias:

Romas Kazys 
c/o Vytis Internatlonal 
2129 Knapp St.
Brooklyn, NY 11229 
(718) 769-3300

Alex Lauraitis
c/o American Travel Servlce 
9727 S. Western Avė. 
Chicago, IL 60643
(312) 238-9787

Danguole Majauskas 
c/o Comtraage, Ine. 
9265 Overdale Lane 
Brighton, Ml 48116
(313) 229-6024

Audrone — Jūrate 
c/o Audra Travel Corp. 
1573 Bloor St. West 
Toronto, Ont. M6P 1A4
CANADA 
(416) 532-8772

Mrs. Zalatorls 
c/o Travel Advlsors, Ine. 
1515 N. Harlem Avė. 
Suite 110
Oak Park, IL 60302 
(312) 524-2244

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją ir 
Šveicariją.

Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į Vokietiją ir 
Šveicariją, į Austriją, Budapeštą ir Yugoslaviją, ir vienos savaitės 
ekskursiją Italijoje.
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LIETUVOS KRIKŠTO 1UBILIEJUI AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas LaukaitisARTĖIANT

(Atkelta iš 7 psl.) 
nepajudėjo, o laiko liko ne
daug. Pažymėtinos lietuvių 
angliakasių sukurtos para
pijos, kurios dar ir šiandien 
parėmė didžiausia suma.

Žinoma, ne visos pajamos 
ir aukos pasiekė iždininką, 
nes parduotų medalių paja
mos ateina per medalių ko
misiją, o dovanų paskirsty
mo pajamos eina į tos komi
sijos iždą. Reikia manyti, 
kad pajudės atsilikusios pa
rapijos ir lietuvių draugijos 
bei organizacijos.

MINĖJIMAI

Be pagrindinių Lietuvos 
krikšto atnaujinimo minėji
mų, kurie vyks birželio 28 d. 
pavergtoje Lietuvoje Vilniu
je ir krikščionybės lopšyje 
Romoje, įvyks ir eilė vieti
nių minėjimų, kur tik yra 

EKSKURSIJA Į LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ 

ROMON
8 dienų kelionė birželio 24 - liepos 2 
tiktai 1,119 dol.

I ŠIĄ KELIONĘ IŠKAITOMA:

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

— Apsistojimas Residence Palace viešbutyje 
(dviese kambaryje) ir kasdien pusryčiai (continental) 

— Romos apžiūrėjimas
— Šv. Tėvo iškilmingos mišios ir arkiv. Jurgio

I Matulaičio beatifikacija
— Arkiv. J. Matulaičio garbei mišios 12 apaštalų 

| bazilikoje 
į — Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvę

— Ekumeninės pamaldos katakombose
— Pokylis castel St. Angelo pilies rūmuose 

į — Galimos kelionės j Florenciją, Asyžių, Veneciją 
Ir kitas Jdomias vietas.

i — Ekskursiją lydės Baltic Tours savininkai Birutė
9 Ir Algis Mitkal
Į

Suinteresuotieji rezervacijas prašomi atlikti gali*
• mai anksčiau, nes vietų skaičius ribotas.

Kad užsitikrinus vietą, užpildžius žemiau prideda- 
į mą atkarpą su 119 dol. užstatu, prašom siųsti:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.
Newton, MA 02166 Tei.: (617)-965<8080

Prašau rezervuoti vietą as.....Jubiliejinei kelionei
Romon.

PAVARDĖ ........................................................................

ADDRESAS .....................................................................

MIESTAS .........................................................................

TELEFONAS: Namų.............Darbo...........

Vykstu Boston............... New York.............

Sekcija: Rūkantiems.........Nerūkantiems.........

dar gyvos lietuviškos para
pijos. Vietinio pobūdžio mi
nėjimai jau prasidėjo ir jie 
tęsis per visus šiuos metus. Į 
vietinius minėjimus kviečia
mi vyskupai, Vatikano ir už
sienio valstybių atstovai, 
vyriausybių nariai, spaudos, 
radio ir TV reporteriai ir kiti 
žymūs žmonės. Iškilesni ju
biliejaus minėjimai vyks ka
tedrose, dalyvaujant aukš- 
čiausiems bažnyčios digni
toriams, o Romoje pačiam 
popiežiui Povilui Jonui Ant
rajam (Cappella Papale - tai 
iškilmingos pamaldos, kurio
se dalyvauja visas diploma
tų korpusas). Mišių metu 
įvyks arkiv. Jurgio Matulai
čio beatifikacija ir paskelbi
mas palaimintuoju.

Romos komitetas kartu su 
centriniu komitetu yra suta
ręs plačią programą, kuri tę
sis nuo birželio 26 d. iki lie-

SVAJONĖS SUGRĮŽO

Po tikrai gražiai pasise
kusių gastrolių Amerikoje 
ir Kanadoje, mūsų Austra
lijos jaunimo ambasadorės 
— SVAJONĖS, laimingai 
grįžo namo ir Melbourne 
joms buvo padarytas gra
žus sutikimas, kuriame da
lyvavo virš pora šimtų žmo
nių. Į salę įeinančias mūsų 
iškiliąsias dainininkes Vir
giniją Bruožytę, Birutę Ky- 
mantienę ir Zitą Prašmutai- 
tę, pasitiko Jaunimo Kon
greso ruošos komiteto pir
mininkas, kurį laiką su jo
mis važinėjęs Amerikoje, 
Henrikas Antanaitis ir Aus- 

pos 1 d. Programa yra skel
biama spaudoje ir ją čia kar
toti užimtų per daug vietos. 
Programos atlikėjų ir piligri 
mų nuvežimu bei laisvalai
kio programų sudarymu, rū
pinasi įvairios kelionių agen
tūros. Komitetas prašo 
skaitlingai dalyvauti vienin
telėje šio pobūdžio šventėje.

UŽSKLANDAI
Šiame informaciniame po

sėdyje buvo paliesti ir lietu
viams opūs politiniai klausi
mai. Spaudoje plačiai buvo 
rašyta apie arkiv. Jurgiui 
Matulaičiui lenkiškai skam
bančios pavardės Matule- 
wicz prikergimą, kai gimimo 
metrikoje tėra tik MATU
LAIČIO lietuviška pavardė.

ANTRAS - labai jautrus ir 
lietuviams gyvybiškai svar
bus - Vilniaus arkivyskupijos 
prijungimas prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos. Pa
dėtis yra nenormali, nes Vil
niaus vyskupijos dalis dar ir 
dabar tebevaldoma lenkų 
Gniezno arkivyskupo. Padė
čiai pasikeitus, Vilnius su 
dalimi žemių ir vėl atsidurs 
tiesioginėje Lenkijos vysku
pų valdžioje.

TRECIA - dėti pastangas, 
kad Vatikanas reikalautų 
Kremliaus ir Vilniaus bedie
vius grąžinti užgrobtą Vil
niaus katedrą ir kitas kata
likų šventoves visoje Lietu
voje.

Komiteto pirm, pažadėjo 
mūsų prašymus, pageidavi
mus ar reikalavimus perduo
ti komiteto plenumui, New 
Yorke.

Be šių prašymų išpildymo 
ir Lietuvos krikšto atnauji
nimo 600 metų jubiliejaus iš
kilmės nebus tokios džiaugs
mingos ir iškilios. Lietuviai 
jaus, kad ne tik ateistiniai 
Maskvos-Vilniaus valdovai, 
bet ir prolenkiškas Vatika
nas nenori patenkinti lietu
vių teisingų prašymų. Esa
me patyrę palankumo iš da
bartinio lenko popiežiaus ma 
žuose kasdieniniuose reika
luose, bet atėjo laikas pada
ryti ir principiniuose daly
kuose aiškesnį sprendimą. 
To prašo ir laukia visa lietu
vių tauta ir išeivija. 

tralijos Jaunimo Sąjungos 
pirm. Andrius Vaitiekūnas, 
įteikdami joms po puokštę 
gėlių. Savo sveikinimo kal
boje H. Antanaitis trumpai 
apibudina SVAJONIŲ vi
są kelionės tikslą ir su 
džiaugsmu sakė, kad žiūro
vai tiek Kanadoje ,tiek 
Amerikoje buvo labai nu
stebinti šių dainininkių pui
kiais koncertais, paskaly
damas Amerikos laikraščių 
gražius atsiliepimus apie 
jas. Jos ne tik dainavo, bet 
pasakojo apie Australijos 
jaunimo veiklą, jaunimo są
jungą ir būsimą P.L.J. Kon
gresą, kviesdamos kuo 
skaitlingiau jame dalyvauti.

Savo įspūdžių pasakoji
muose visos dainininkės la
bai gražiai atsiliepė apie sa
vo buvimą Amerikoje ir Ka
nadoje, perduodamos ir lie
tuviškus linkėjimus iš š. 
Amerikos Australijos lietu
viams. su gražiu humo
ru pasakojo įspūdingus sa
vo kelionių nuotykius. Jos 
davė 14 pasirodymų, turėjo 
pasikalbėjimų su žymiais 
amenimis, kalbėdamos per 
įvairias radijo stotis. Jos 
pas tebėjo, susidomėjimas 
Australija ir lietuvių gyve
nimu čia, yra labai didelis. 
Dideliuose miestuose, SVA
JONIŲ paskatinti, įsikūrė 
net Jaunimo Sąjungos. Į 
Ameriką jos nusivežė 400 
savo plokštelių, kurių labai 
greitai ten jos pritrūko. 
Koncertus daugumoje orga
nizavo jaunimas. Atrodo, 
kad tiek klausytojai Ame
rikoje bei Kanadoje, tiek ir 
pačios SVAJONĖS, savo iš
vyka buvo labai patenkin
tos ir jos atliko tikrai gerą 
ir naudingą darbą, ypatin
gai suartinant jaunimą. Gi 
labai maloni staigmena su
tiko sugrįžusią Virginiją 
Bruožytę. Ji buvo priimta 
soliste į Valstybinę Operą.

IR GOLFININKAI Į 
AMERIKĄ

Atrodo, kad Australijos 
lietuvių tikslas yra kaip 
nors "užkariauti" Ameriką. 
Jau nekalbant apie buvu
sias sportininkų išvykas, 
Melbourno choro puikius 
pasirodymas ir nesenai vie
šėjusias SVAJONES, ku
rios, atrodo, jeigu ne užka
riavo, tai gerokai pavergė 
ne tik jaunų, bet ir vyres
niųjų, širdis. Gi dabar, rug- 
piūčio mėn. į Ameriką iš
skrenda geras tuzinas mūsų 
Sydnėjaus iškiliųjų golfi- 
ninkų, kurie savo jėgas ban
dys Los Angeles, Clevelan- 
de, Chicagoje ir San Fran- 
cisko miestuose, susitikda
mi su vietinėmis lietuvių 
komandomis žiūrint golfo, 
popu liarumą Amerikoje, 
mūsų Sydnėjaus KOVO at
stovams varžybos bus ne
lengvos, tačiau ir mūsų žai
dėjai nėra iš tų pirmamoks-. 
lių, ypatingai kai daugumą 
iš jų lydės jų žmonos (ne

žinau tik ar dėl didesnio žai
dybinio įkvėpimo jiems, ar 
dėl nepasitikėjimo Ameri
kos gražuolėms lietuvai
tėms, iš kurių nemažai ir 
golfininkių yra). Kaip ten, 
bus, tai pamatysim, tačiau 
malonu ir džiugu, kad tamp
rus ryšis tarp Amerikos ir 
Australijos lietuvių ar tai 
sporte, ar tai dainoje, ar tai 
jaunimo ryšyje yra nenu
traukiamas ir stiprus.

NAUJA JAUNIMO 
VADOVĖ

Buvusiai Sydnėjaus Jau
nimo Sąjungos taip veikliai 
vadovei dr. Ritai Barkutei 
išvykus gyventi į Melbour- 
ną, jos pareigas Sydnėjuje 
perėmė Kristina Coxaitė. 
Sydnėjaus lietuviams ir 
ypatingai jaunimui, Kristi
na yra labai gerai žinoma. 
Ji nesenai Sydnėjaus uni
versitete baigė farmacijos 
fakultetą. Ji yra aktyvi 
skautė ir vadovė, prieš ku
rį laiką pakelta į paskauti- 
ninkes. Ji yra ilgametė tau
tinių šokių šokėja, tuo pa
čiu ir mokindama pačius 
jaunuosius šokėjus "Sūku
rio” šokių grupėje. Savo 
naujame darbe Kristina, 
ypatingai prieš artėjantį 
Jaunimo Kongresą, turės 
nemažai darbo ir rūpesčių, 
tačiau žinant jos veiklumą, 
ji tikrai viską atliks labai 
gerai. Tat sėkmės tau, Kris
tina, tavo naujose pareigo
se.

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ SHEWARNADZE

Prieš pora savaičių Aus
tralijoje lankėsi Sov. S-gos 
užsienio reikalų ministeris 
Shewardnadze. Tik atvykus 
į sostinę Canberrą, jį pasi
tiko keli šimtai demonstran
tu, su plakatais ir garsin
tuvais. Gi Sydnėjuje, kur 
dalyvavo ir didelis skaičius 
pabaltiečių, demonstracijos 
prasidėjo pačiame miesto 
centre, dalinant lapelius ir 
reikalaujant laisvės ir poli
tinių kalinių paleidimo. Va
kare, prie Regent hotelio, 
kur vyko jam priėmimas, jo 
laukė didžiulės triukšmin
gos demonstracijos, jį ir jo 
palydovus apmėtant kiauši
niais. Tas viskas vėliau bu
vo rodoma televizijoje.

LAUNDRY
SUPERVISOR

North Jersev commerclol laundry 
operotion netds exp»rienced loundrv 
supervlsor. Mušt have 3 vwrs exper- 
lence, preferablv in a commercial laun- 
dry optratlon. Supervlsorv experiencc 
In o laundry opcratlon also reauired. 6 
day work week. Guod saiaty and bene- 
flts. Coli. 201-6W-8700, ext. 18. E.O.E.

(12-14)

GAL/GUY FRIDAY
Full time receptionist, typing, general 
office work. Will train on computer. 
Fairfield area.
Gali 201-227-3740.

(12-14)

MOTORCYCLE MECHANIC
Southern Maine motorcycie dealcrship 
needs Harley Davidson mechanic and 
Suzuki mechanic. Mušt be a team 
player. Salary commensurate with ex- 
perience. Send resume or call 207- 
781-4763, ask for CHARL1E. DUANE 
or TIM.

STREET CYCLES, INC.
405 U.g. Routhe 1 
Falmouth, ME 04105

(12-14)
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Lietuvos jūrininkystės archyvas
Vladas Bakūnas

Jūrų kapitonas Romas 
VILKAS, nepriklausomos 
Lietuvos stipendijos pade
damas, jūrininkystės moks
lus išėjo Latvijos jūrų mo
kykloje, kur jam buvo su
teiktas jūrų kapitono dip
lomas. Kai kurį laiką jis 
plaukiojo mūsų (Lietuvos) 
jūrų laivais, kol visą mūsų, 
dar labai jauną ir mažą, 
prekybos laivyną 1940 m. 
pagrobė Lietuvos okupan
tas — Sovietų Rusija, ko 
pasėkoje R. Vilkas, kaip ir 
kai kurie kiti mūsų diplo
muoti jūrininkai, okupaci
jai besitęsiant — atsidūrė 
tremtyje — išeivijoje. Da
bar gyvena Floridoje, kur 
per eilę metų yra sukaupęs 
labai daug, iki šiol galimai 
visą, istorinę medžiagą apie 
n e p riklausomos Lietuvos 
jūrininkystę, laivus ir jūri
ninkus. R. Vilkas yra atli
kęs milžinišką, istorinės 
vertės, darbą įsteigdamas 
Lietuvos jūrininkystės ir 
laivininkystės archyvą, ku
riame per eilę metų, dirb
damas be jokios propagan
dos ir atlyginimo, yra su
kaupęs nepaprastai vertin
gos dokumentinės medžia
gos apie mūsų (nepriklau
somos Lietuvos) jūrinin
kystės laikotarpį. Ta me
džiaga liks dokumentu jū
rinės Lietuvos istorijai. R. 
Vilko pastangos ir darbai 
šioje srityje yra neaprėpia
mos vertės, dėlto skaitau 
būtina su tuo supažindinti 
lietuviškąją publiką. Ma
nau, kad tam, bent dalinai, 
pasitarnaus mano pasikal
bėjimas su jūr. kap. R. Vil
ku — archyvo steigėju.

— Kapitone — kur ir ka
da kilo mintis organizuoti 
Lietuvos Jūrininkystės-Lai
vininkystės archyvą ir ko
kie buvo pirmieji žingsniai?

— Lankydamas Kauno 
„Aušros” gimnaziją ir bū
damas jūrų skautu, kartu 
su kitais skautais su dide
liu entuziazmu pradėjau 
domėtis viskuo, kas lietė 
jūrininkystę ir laivininkys
tę. Tuomet mus, kiti drau
gai, vadino „jūromanais”. 
1928 m. pradėjau rinkti iš
karpas iš lietuviškų laik
raščių — viską kas būdavo 
rašoma apie jūrininkystę. 
Tuo laikotarpiu išeidavo 
žurnalas „Inkaras’’, kurį 
leido Lietuvos Jūrininkų 
Sąjunga Kaune. Jame rašė 
jūrininkai: kap. Nemo (Az- 
guridi — gruzinas), gen T. 
Daukantas, pik. Kuizinas, 
T. Reingardas ir kt. Studi- 
j uodamas j ūrų mokykloj e 
Liepojuje, pradėjau domė
tis Kuršų laivininkyste ir 
jų statytais laivais 17-me 
amžiuje (statė fregatas, 
net su 60 pabūklų — lietais 
Kandavoje), kurie plaukio
jo į savo kolonijas Gambi- 
joje (Afrika) ir Tobago 
(Vakarų Indija). Medžiagos 

buvo daugybė mokyklos bib
liotekoje, miesto ir Kurlan- 
dijos archyvuose. Vėliau 
surinkau daug duomenų 
apie senovės jūrų astrono-. 
mįją ir navigaciją Grinvk 
čio ir Londono bibliotekose. 
Stebint Hanzos laivininkys
tę, reikia stebėti, kodėl D.
K. Vytautas būdamas pas 
kryžiuočius ir matydamas 
kokią reikšmę turi jūrų pre
kyba — ap’eido pajūrį ir 
nujojo į Rytus.

— Renkant medžiagą apie 
laivus ir jūrininkus, į ko
kias organizacijas ar įstai
gas teko kreiptis?

— Priklausau Latvijos 
Jūrininkystės Archyvo is
torijos draugijai, kurios na
riais yra šiaurės Europos 
tautų mokslininkai, istori
kai, archyvarai, jūrų kapi
tonai, laivų inžinieriai, ka
ro laivynų karininkai, laivų 
savininkai (rėderiai), laivų 
foto ir datų kolekcijonie- 
riai ir visi kas domisi jūri- 
ninkystės-laivininkystės is
torija. Tikslas medžiagai 
rinkti labai platus, nes kiek
vienas narys dar priklauso 
įvairiems jūriškiems klu
bams, draugijoms ar turi 
savo privačius turtingus 
rinkinius. Draugijos na
riams, įskaitant mane, pri
einami beveik visi archy
vai.

— Koks atsinešimas bu
vo svetimų kraštų įstaigų 
ar asmenų, renkant medžia
gą apie Lietuvos jūrinins- 
kytę ir laivininkystę?

— Dirbant su asmenimis 
ir įstaigomis, kurie turi 
tuos pačius interesus — yra 
tikrai malonu, jokių kliū
čių nesusidaro.

— Ar buvo sunkumų gau
ti duomenų, apie mūsų lai
vų likimą, iš svetimų kraš
tų valdiškų archyvų?

— Šiek tiek keblumų su
sidaro, nes ne visa medžia
ga atidara publikai. Reikia 
gauti leidimą, neduoda tei
sės viešai skelbti dokumen

Lietuviai jūrų kapitonai: Br. Krištopaitis, R. Vilkas ir St. Dagys susitikę Chicagoje.
P. Malėtos nuotr.

tų kopijas, reikia užmokėti, 
ypačiai brangios fotografi
jos. Bet pvz. retų nuotrau
kų atsiuntė buv. Paul Lin- 
denau laivų statyklos Klai
pėdoje savininko sūnus, da
bar turįs didelę laivų sta
tyklą Vakarų Vokietijoje. 
Be to, įvairios medžiagos 
gavau iš vokiečių karo lai
vyno buv. karininkų priva
čių rinkinių. Pailiustruosiu, 
kaip kruopščiai medžiaga 
suregistruota vokiečių ar
chyvuose. ”Krigsma r i n e 
Dienststelle - Danzig” (ka
ro laivyno tarnyba Danci
ge) : ten jų registre yra mū
sų pasienio policijos Rus
nėje suregistruotos net irk
linės valtys ir net Kuršių 
marių rogės, nurodant jų 
kainas (net litais).

— Koks mūsų laivų Ilki-- 
kimas, bent trumpai, Lietu
vą okupavus sovietams?

— Rusams Lietuvą oku
pavus — jie gavo 5 mūsų 
jūros laivus. Laivą „Mari
jampolė” 1941 m. rusai pa-_ 
skandino tarp Daugavgry- 
vos molų. Vokiečiai laivą 
iškėlė. Laivas „Šiauliai” 
1941 m. rusams traukiantis, 
iš Talino, vokiečių bombo
mis sunkiai apgadintas, iš
stumtas į krantą Suursaari 
(Hogland) saloje, po karo, 
paverstas geležies laužu. 
Laivas „Utena” — kelionė
je iš Kronštato į Taliną už
plaukė ant minos ir nusken
do. Laisvas „Kretinga” pa
skandintas vokiečių bom
bomis. „Darbas” — laivas- 
dirbtuvė, liko Liepojos uos
te, vokiečiai jį paėmė kaip 
karo grobį. Tie 5 laivai 
anksčiau priklausė „Lietu
vos Baltijos Lloydo” bend
rovei Kaune. „Sandėlio” 
bendrovės laivas „Nida” 
1939 m. paskendo Botnijos 
įlankoje. Laivas „Venta” 
vokiečių buvo paimtas kaip 
karo grobis ir vėliau par
duotas.

— Koks likimas ištiko 
mūsų karo laivą „Preziden
tas Smetona”?

— Karo laivas „Preziden
tas Smetona” iš šventosios 
uosto nuvilktas į Liepoją. 
Ten stipriai apginkluotas, 
karui prasidėjus operavo 
Rygos įlankoje. Stovintį ant 
inkaro Moonzundo pietinė
je įplaukoje, vokiečių greit- 
laivio buvo paskandintas.

— Girdėjau gandus, kad 
olandai mėgino iškelti mū
sų patį didžiausią laivą 
„Kaunas”, kurį vokiečių po
vandeninis laivas U-57 tor
peda vo ir paskandino Šiau
rės jūroje, karo eigoje.

— Anksčiau nepavyko 
tiksliai išsiaiškinti, kas su 
laivu „Kaunas” nutiko — 
olandai iškėlė ar ne. Kol kas 
neturiu laiko pravesti nau
jus tyrimus, gal vėliau.

— Rodos mūsų vidaus 
vandenų (Nemuno ir Kur
šių Marių) laivas ”Lithua- 
nia”, dar po Lietuvos vėlia
va, mėgino pasprukti į Kie- 
lio (Vokietijoje) uostą, bet 
anglų buvo sulaikytas jū
roje?

— Nemuno laivas su 
„ratais” arba "sparnais”, 
„Lithuania’’, taip pat „Ba
landa”, motorinis baidokas 
„Ūdra”, motorinis vilkikas 
"Lapė”, ir baidokas „Rim
gaila" karui baigiantis at
plaukė į Kielio uostą. „Li
thuania” plaukė po Lietu
vos vėliava, bet jūroje lai
vą sulaikę anglai liepė Lie
tuvos vėliavą nuimti. Lai
vai „Lithuania” ir "Balan
da” vėliau paversti geležies 
laužu. Valdiškas 
laivas „Vilnius”, 
įrengtas aukštiems 
čiams pavežioti, prieš pat 
karo pabaigą atsidūrė Šve
dijoje. Po užtrukusio byli
nėjimosi — švedai laivą 
„Vilnius” atidavė rusams.

— Ar savo archyve turi 
surinkęs medžiagos ir apie 
Lietuvos vidaus vandenų 
laivininkystę?

■— Taip. Archyvas turi 
medžiagą apie Lietuvos vi
daus vandenų laivininkystę 
ir laivus, kurie plaukiojo 
net prieš 150 metų.

— Ar turi medžiagai 
rinkti bendradarbių ir kuo 
galėtų, jeigu iš viso, šiame1

Tavo istorinės reikšmės 
darbe padėti lietuviškoji, 
publika?

— Profesinių bendradar
bių, kurie galėtų techniškai 
padėti tvarkyti archyvą — 
neturiu, o pats esu tik, kaip 
jūrininkas, mėgėjas — sa
vamokslis tokiame popieri
niame darbe. Surinktos me
džiagos lapus sudedu į pap
kes, jas tada sudedu į kar
tonines dėžes — tai ir vis
kas. Fotografijas perfoto
grafuoju, darau po kelias 
kopijas, o negatyvus saugo
ju atskirai. Medžiaga yra 
svarbi tuo, kad jeigu kas iš 
ateinančių kartų domėsis 
mūsų laivininkyste — jiems 
nereikės kreiptis į kryžuo- 
Čius ar lenkus, kaip tai iki 
šiol yra — neturint savo 
metraščių — kronikų. Ypa
tingai svarbu išsaugoti 
vaizdinę medžiagą — foto
grafijas. Lietuviškoji pub
lika galėtų padėti tuomi, 
kad kas turi — man atsiųs
tų: biografijas jūrininkų, 
upeivių, visų rūšių laivinin
kystės darbuotojų su jų fo
tografijomis, taip pat laivų 
fotografijas. Visokių foto
grafijų niekada nebus per 
daug. Viską prašau siųsti 
mano adresu: Mr. R. Vilkas, 
800 — 82nd St. #1, Miami 
Beach, Fla. 33141.

— Tavo surinkta medžia
ga apie mūsų jūrininkystę 
neabejotinai yra didelės is-
(orinės vertės. Kur manai 
tą medžiagą padėti, kad ji 
išliktų sekančioms mūsų 

Nemuno kartoms — iš viso istorijai?
puošniai

sve- —- Manau perduoti visą 
savo archyvą „Alkos” ar
chyvui Putname. Ten, ro
dos, bus saugiausia vieta. 
Svarbesnių dokumentų ko
pijų darau daugiau egzem- 
plitrių — vienam žuvus liks 
kitas. Be to, jau dabar mū
sų laivų registrai ir jų liki
mo daviniai, įskaitant ir vi
daus vandenų laivininkystę, 
yra Vokietijos ir Švedijos 
archyvuose, o taip pat bus 
ir Anglijoje,

TOOL & DYE 
JOURNEY PERSON

We have an immediate opening 
on our 2nd or 3rd shift for a 
qualified tool and dye maker.
The right individual mušt have 
completed a formai apprentice- 
ship program in the toli and dye 
field.

MILFORD PRODUCTS 
CORPORATION

30 THOMPSON ROAD 
(OFF RTE 139) 

BRANFOR, CT. 06405
Equal Opportunity Employer 

(13-19)

SEWING MACHINE 
OPERATORS 
Double Needie

Merrow Single Needie 
Button Hole & Bar Tack 

Experienced, to work on jackets. 
Steady work. Time work & piece 
cal benefits, holidays, vacation, 
caal benefits, holidays, vacation, 
pension. Apply in person at:

NIEMOR CONTRACTORS
720 FREL1NGHUYSEN AVĖ. 

NEWARK, N. J. 07114
(12-14)

MACHINIST N/C 
INSPECTOR

First class with job shop exp. Per- 
manent position gd. tvorking condi- 
tions. English req. Apply in person.

ALL TOOL CO.
899 RAHWAY AVĖ. 
UN1ON, N. J. 07083

(12-’n
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PARAMA yra seniausias 
ir turtingiausias lietuvių kre 
dito kooperatyvas, kurio 
34-sis metinis narių susirin
kimas įvyko 1987 m. kovo 22 
dieną Toronto Lietuvių na
muose. Dalyvavo 362 nariai, 
kuriuos kooperatyvo valdy
ba, kredito komitetas ir prie 
žiūros komitetas supažindi
no su šio lietuviško banko 
1986 m. veikla Toronte.

Po tradicinių susirinkimo 
įžangų ir pagerbimo 54 mi
rusių narių praeitais metais, 
valdybos pirm. D.P. Vaidila, 
jaunosios kartos atstovas - 
čia gimęs, užaugęs ir baigęs 
aukštuosius mokslus, savo 
apžvalginėje kalboje konsta
tavo, kad 1986 m. Kanados 
ekonominis gyvenimas gerė
jo, bedarbių skaičius suma
žėjo. Tačiau Kanadą vargi
na valstybinio biudžeto me
tiniai, per 30 bilijonų dolerių 
deficitai. Kanados federaci
nė vyriausybė vengia kelti 
mokesčius, bijodama rinkėjų 
neigiamos reacijos, kurie po 
poros metų tars savo žodį, 
rinkdami naujus parlamento 
narius. Vyriausybė stengia
si pagyvinti prekybą, pakel
ti produkciją, gerinti krašto 
ekonominį gyvenimą ir su
mažinti bedarbių skaičių, ku 
ris šiuo metu siekia apie 
9.5%. Manoma, kad 1987 m. 
Kanados ekonominė padėtis 
dar išlaikys tąpatį aukštą gy
venimo standartą. Kanados 
dolerio vertė santykyje su 
JAV valiuta pradėjo kilti, 
kuris buvo nukritęs iki 70 
centų ir šiuo metu pakilo iki 
75 centų. Kanados valstybi

‘Amber Hdidays”

1987 M. EKSKURSIJOS
1 LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
Gegužės 4 — $1429.00 
Gegužės 12 — $1915.00 
Birželio 3 — $1558.00
Liepos 7 — $1956.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji, 
įdomesni maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav
P. O. Box 116, įOS

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES.

Toronto 'Parama’ turi
58 milijonus...

J. Varčius

nio banko politika mažinti 
kiekvieną savaitę palūkanas 
už paskolas turėjo teigiamos 
įtakos į krašto ūkio pagyvė
jimą. Torontas ekonomiškai 
yra stipriausia tvirtovė, kur 
bedarbių skaičius siekia tik 
4.7% . Dėl šios priežasties 
ir lietuviai neturėjo darbo 
problemų ir tas turėjo tei
giamos įtakos į Paramos tur
to augimą, kurio aktyvai pa
siekė 58-nių milijonų dolerių 
balansą.

Pagal Ontario provincijos 
kooperatyvų įstatymo nuos
tatus, visi kooperatyvai turi 
sudaryti atsargos kapitalą- 
rezervus 5% aktyvų sumos. 
Kiekvienais metais didėjant 
aktyvams, rezervams tenka 
skirti vis didesnes sumas. 
1986 m. šie rezervai peršoko 
2 milijonus dolerių. Rezer
vai yra garantija visų finan
sinių operacijų, kurie sunk
mečių atvejais apdraudžia 
narių indėlių saugumą. Val
dyba kooperatyvo finansus 
tvarko labai atsargiai ir tau
piai, mokėdama nariams 
aukštesnes palūkanas už 
indėlius ir imdama mažes
nius nuošimčius už paskolas, 
negu kitos kanadiškos finan
sinės institucijos.

Baigęs pranešimą, pirmi
ninkas įteikė valdybos pa
skirtas studentams dvi sti 
pendijas po $750, kurias ga
vo Kristina Janavičiūtė ir 
Darius Ross. Stipendijų ga
vėjai, be jokio svetimos kal
bos akcento, lietuviškai pa
reiškė padėką ir pasižadėjo 
visą laiką dirbti lietuvių 
bendruomenėje.

Liepos 20 — $1399.00
Rugsėjo 16 —$1429.00 
Spalio 6 —$1725.00
Gruodžio 26 — $1514.00

Pirmininko pranešimą pa
pildė ižd. V. Aušrotas, ana
lizuodamas išsamią apyskai
tą, kurią nariai gavo paštu 
prieš susirinkimą. Tai 16 
puslapių lankstinukas, ku
riame sutelktos svarbiausios 
Paramos 1986 m. finansinių 
operacijų informacijos: ba
lansas, pajamų-išlaidų apys
kaitos, valdomųjų organų su 
dėtis, mirusių sąrašas, tar
nautojai ir kitos žinios.

1986.XII.31 Paramos ak
tyvai pasiekė 58-nius milijo
nus dolerių. Svarbesnės ak
tyvo pozicijos milijonais do
lerių: kasa, s-tos bankuose ir 
indėliai - 4.7, investacijos - 
15, asmeninės ir mortgičių 
paskolos - 38. Pasyvai: indė
liai - 55 mil. dolerių, kapita
las (Šerai, rezervai ir pelnas) 
- 2 mil. dolerių. 1986 m. Ko- 
operatytvo aktyvai padidėjo 
8.6 mil. dol. arba 17.5%. Tai 
didžiausias metinis paaugi- 
mas Paramos 34 metų finan
sinėje veikloje.

1986 m. padidėjo asmeni
nių ir ypač mortgičių pasko
lų pareikalavimas, kurių 
buvo išduota 8.5 mil. dol. 
daugiau negu 1985 metais. 
Narių indėliai padidėjo 7.6 
mil. dolerių. Padidėjimo 
priežastis - valdybos vedama 
nuosaiki mokamų ir gauna
mų palūkanų politika. Koo
peratyvo tikslas - ne siekti 
didelio pelno didinant gau
namas palūkanas, bet jas ma 
žinant pagal turimus ištek
lius, kad mūsų jaunosios kar
tos šeimos galėtų įsigyti na
mus palengvintomis sąlygo
mis.

Narių indėliai irgi augo ne 
vien tik dėl mokamų aukštų 
palūkanų, bet ir atidarytų 
įvairių rūšių taupymo sąs
kaitų: čekių, taupymo, spec. 
taupymo, kasdieninių palū
kanų, terminuotų indėlių ir 
pensijų.

1986 m. Parama turėjo 5.1 
mil. dol. pajamų ir 4.2 mil. 
dol. išlaidų. Pagrindines 
pajamas sudarė gautos palū
kanos už paskolas, ir didžiau 
sias išlaidas - išmokėtos pa
lūkanos nariams už santau
pų s-tas, viso 3,7 mil. dolerių 
Operacinės išlaidos - 433,000 
dolerių. Atskaičius valsty
binius mokesčius, gryno pel
no liko 622,000 dolerių, kuris 
padidino rezervus iki 3.7% 
aktyvų sumos. Kai rezervas 
pasieks 5%, tai Parama ga
lės dar efektyviau padėti 
skolininkams ir taupytojams

Paramos valdyba, kaip ir 
kiekvienais metais, 1986 m. 
stipriai parėmė 36 organiza
cijas, kurioms išmokėjo 
26,685 dol. pašalpų.

Si turtingiausia ir pavyz
dingiausia finansinė institu
cija, kuri kasmet auga na
riais ir indėliais, Toronto lie
tuvių bendruomenėje savo 
patarnavimais įsigijo didėlį 

pasitikėjimą. 1986 m. įstojo 
260 naujų narių ir šiuo metu 
turi 5740 narių, kurių indėlių 
vidurkis yra 9,500 dolerių.

1986 m. valdybą sudarė: 
pirm. D.P. Vaidila, vicepirm
H. Stepaitis, ižd. V. Aušro
tas, sekr. J.E. Birgiolas ir 
narys O. Delkus. Finansines 
operacijas sumaniai tvarko 
jaunosios kartos vedėjas E. 
Stravinskas, kuriam talkina 
10 tarnautojų. Atskaitomy
bė tvarkoma moderniais 
kompiuteriais, kurie automa 
tiškai daro įrašus atitinka

-JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALIMI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dibLus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood. Ohio

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS 1 LIETUVĄ

NR. 8701 Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e

NR 8702 Liepos 3 d.
Iš New York’o/Bostono $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Iš Cleveland’o $1,869.00
Iš Detroit’o $1,889.00
Iš Tampa’os $1,949.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,995.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $170.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Copenhagoje. Pilnos kelionės priedas $140.00.

KITOS KELIONĖS

NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

NR. 8704 Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silija Line laive.

NR 8707 Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapešt’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baleto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. Internatlonal, Ine. 10401 Robertą Rd., Palos Hills, IL 60465 
Telefonas: (312) 430-7272

NR. 8705 Rbgpjūčio 14 d.
Iš New York’o/Bostono $1,825.00
Iš Chicago’s $1,925.00
Iš Cleveland’o $1,895.00
Iš Detroit’o $1,915.00
Iš Tampa’os $1,969.00
Iš Los Angeles/Seattle $2,025.00

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 10 naktų LIETUVO
JE, 1 naktis Stockholm’e. Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o/Bostono $1,695.00
Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroit’o $1,789.00
Iš Tampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,895.00

mose juostelėse ir narių kny 
gejėse. Įstaiga yra įsikūrusi 
Lietuvių namuose ir, pagal 
operacijų apimtį, patalpos 
yra per mažos. Netrukus šis 
reikalas pagerės, nes Lietu
vių namai planuoja statyti 
naują, 5 aukštų pastatą, ku
riame Paramai yra užpro- 
jektuotos erdvios ir moder
niškos patalpos.

PARTS DR1VER 
SHOP PORTER 

Need someone freshly out of school 
we offer 5 day work week and full 
benefits for more info. call ,20 1 -7 46- 
1010, ask for Ken or Stan, FORE1GN 
AID, 207 Bellevue Avė., Upper Mont- 
clair, N. J. 07043. ( I 1-15 >
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CHICAGOS LIETUVIAI

PUIKUS MARGUČIO 
KONCERTAS

Lietuviškų radijo laidų 
Margučio nepailstantis ve
dėjas Petras Petrutis, norė
damas atžymėti 55 metų 
veiklos sukaktį, suplanavo 
visą eilę iškilių koncertų ir 
pradėjo juos vykdyti. Vie
nas iš numatytų koncertų 
įvyko š. m. kovo 15 d. Jau
nimo centre, Chicagoj. Pro
gramą atliko Vokietijoje 
gyveną menininkai: solistė 
Vilija Mozūraitytė, pianistė 
dr. Raminta Lampsatytė- 
Kollars ir smuikininkas My
kolas (Michael) Kollars, 
nuolatinis lietuviškų rengi
nių talkininkas.

Plačiau rašyti apie šiuos 
menininkus ir jų atliktą 
programą nėra reikalo, 
nes jie keliavo iš vie
nos didesnės lietuvių nau
sėdijos į kitą, pradžiuginę 
klausytojus ir palikę pui
kius įspūdžius. Vietiniai 
žurnalistai ar kritikai rašo 
lietuviškuose laikraščiuose 
savo patirtus gražius įspū
džius ir čia juos kartoti nė
ra prasmės. Po Chicagoje 
profesionaliai atlikto kon
certo menininkai grįžta į 
Vokietiją tęsti savo įsipa
reigojimus.

Solistė Vilija Mozūraity
tė (mezzosopranas) yra 
jauna vokaliste (g. 1962 m. 
Kaune) ir jos laukia graži 
ateitis. Pagrindinį muziki
nį išsilavinimą gavo Kauno 
muzikos mokyklose ir 1981 
m. persikėlus į Vokietiją, 
apsigyveno Hamburge ir la
vinosi dainavime.

Chicagoje atlikta progra
ma susidėjo iš lietuvių kom
pozitorių — Budriūno, Ju
zeliūno ir Jakubėno aran
žuotų liaudies dainų ir L. 
Spohr 5 dainų ciklo, skirto 
balsui, smuikui ir fortepi
jonui. šią koncerto dalį (vo
kiškai) atliko visi trys kon
certo dalyviai.

Antrąją koncerto dalį 
pradėjo J. Juzeliūno sonata 
smuikininkas Mykolas ir 
pianistė Raminta Kollars, o 
solistė V. Mozūraitytė irgi 
vokiškai padainavo M. Ra- 
vel’io ir A. Bergo kelias dai
nas. Atsikvėpimui abu in
strumentalistai žaismingai 
pagrojo Vengrų šokius, pra
linksminę klausovus.

Koncertą užsklendė solis
tė Vilija, įspūdingai atliku
si iš G. Bizet operos Car- 
men porą arijų. Publika bu
vo išjudinta puikaus daina
vimo (prancūziškai) bei 
operinės vaidybos ir išpra
šė porą bisų. Rengėjų var
du buvo įteikta gėlių puokš
tė, o publika įsiaudrinusi 
kelis kartus iškvietė pasi
rodyti.

★
Margučio ruošiami kon

certai pasižymi naujumu, 
šviežumu ir įvairumu. Kad 
ir ši trijulė — solistė Vilija 
Mozūraitytė, pianistė dr.

Antanas Juodvalkis

Raminta Lampsatytė ir jos 
vyras smuikininkas Myko
las Kollars yra profesiona
lai menininkai ir Vakarų 
Vokietijos lietuviams talki
na meninėse programose. 
Smuikininkas M. Kollars 
mielai jungiasi į lietuvių 
veiklą ir savo talentu popu
liarina lietuvių kompozito
rių kūrinius kitataučių tar
pe, ypač Vakarų Vokietijo
je. Tai čikagiškės dr. Ra
mintos nuopelnas. Savo tar
pe turėti tokius aukšto ly
gio lietuvius menininkus 
yra labai naudinga ir džiu
gu.

Užjūrio menininkus atsk 
kviesti organizatoriams da
rosi kaskart vis sunkiau, 
nes pajamos nepadengia ke
lionių ir kitų rengimo iš
laidų. Mažėjant lankytojų 
skaičiui, mažėja ir pajamos, 
o taip pat interesas tokius 
renginius ruošti. Gali neiš
gelbėti ir keleto koncertų 
suruošimas didesnėse lietu
vių viensėdijose, kaip ir 
šiuo atveju, nes Amerikos 
teritorija plati ir nuotoliai 
labai dideli, o taip pat ir 
kelionės išlaidos nemažos. 
Jau laikas pradėti galvoti ir 
ieškoti priemonių, kaip pa
gelbėti rengėjams susidoro
ti su didelėmis ir dažnai ne- 
p a k eliamomis išlaidomis. 
Atsisakyti kultūrinių rengi
nių negalima, nes atstumsi- 
me menininkus iš savo tar
po. Ateityje ši problema di
dės ir aštrės. Vyresniajai 
išeivijos kartai silpstant, 
jaunesnieji nenori užpildyti 
jų vietų ir pasilieka stovėti 
nuošaliai. Tai yra visos lie
tuvių išeivijos bendra pro
blema. Viduriniosios lietu
vių kartos abejingumas, o 
jaunimo beveik absoliutus 
lietuvybės išlaikymo ir lais
vinimo veikla nesidomėji- 
mas, privedė prie šios pa
dėties. Jokie centrai Lemon- 
te ar kitur lietuvybės neiš
gelbės, jei jaunesnieji ja 
nesidomės.

šios mintys atėjo todėl 
kad lietuvių sostinėje Chi
cagoje, toks puikus koncer
tas tesutraukė vos pusę sa
lės klausovų. Galima teisin
ti tos sekmadienio popietės 
metu vykusių kitų renginių 
gausa, bet Chicaga kiekvie
ną savaitgalį turi po kelis 
renginius ir dalyvių netrūk
sta. Vyresnieji išsiblaško 
po kelis renginius, o jau

Margučio koncerto atlikėjai: smuikininkas M. Kollars, pianistė dr. Raminta Lampsatytė ir 
sol. Vilija Mozūraitytė. J. Tamulaičio nuotr.

nesnieji nesirodo nė viena
me.

Margučio vedėjas Petras 
Petrutis į ateitį žvelgia op
timistiškai ir jo rengiamas 
antras koncertas, kurį at
liks taip pat V. Vokietijoje 
gyvenantieji lietuviai meni
ninkai Nelė ir Arvydas Pal- 
tinai. Koncertas įvyks ge
gužės 10 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje.

POPIETĖ SU PUTNAMO 
SESELĖMIS

Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserims šie metai yra 
ypatingi metai: laukiama 
jų steigėjo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paskelbi
mo Palaimintuoju ir Lietu
vos krikščionybės atnauji
nimo 600 metų sukaktis. 
Abu šie neeiliniai įvykiai 
bus švenčiami š. m. birželio 
28 d. Romoje. Į šias iškil
mes putnamietės seselės rū
pestingai ruošiasi ir nori 
gausiai dalyvauti, jei ištek
liai ir kiti įsipareigojimai 
leis.

Chicagos ir apylinkių vie
nuolijos rėmėjų valdyba š. 
m. kovo 22 d. suruošė va
karienę, į kurią sukvietė 
daugiau 300 svečių. Popietė 
pradėta pamaldomis tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Mišias 
atnašavo ir atitinkamą pa
mokslą pasakė Draugo mo
deratorius kun. Pranas 
Garšva, MIC, koplyčioje 
giedojo solistė Danutė Stan- 
kaitytė, vargonavo muzikas 
Manigirdas Motiekaitis.

Pasimeldus, visi gausūs 
dalyviai susirinko į Jauni
mo centro didž. salę ir tęsė 
numatytą programą, šiam 

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

pobūviui vadovavo Jaunimo 
centro ir seselių rėmėjų val
dybų pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė. Prieš vaka
rienę maldą sukalibėjo vys
kupas Vincentas Brizgys. 
Padėkos žodį pasakė seserų 
vienuolijos provincijole se
selė Paulė, o seselės Onutė 
Mikailaitė ir Doleres poetiš
ku žodžiu ir skaidrių pagal
bai pavedžiojo po seselių 
gyvenamąją aplinką, paro
dė vykdomus darbus, jauni
mo stovyklas. Seselės Pau
lės žodžiais tariant — Kol 
Dievas ir jūs — rėmėjos su 
mumis, visi darbai lengva 
atlikti.

Seselei Augustai Sereiky- 
tei, švenčiančiai 80-tą gim
tadienį, sugiedota ilgiausių 
metų ir papuošta gele.

Popietės vadovė S. En
drijonienė paskelbė stam
besnius aukotojus, o ma
žesnėmis sumomis parėmė 
ne vienas šios popietės da
lyvis.

Dosnios aukos įgalina se
seles atlikti daug lietuvy
bės išlaikymo darbų: vesti 
vaikų darželį, organizuoti 
jaunimo stovyklas, padėti 
vyr. amžiaus lietuviams ir 
atlikti visą eilę naudingų 
darbų. Mūsų dosnesnė pa
rama, įgalins seseles daly
vauti jų steigėjo ark. Jur
gio Matulaičio paskelbimo 
palaimintuoju iškilmėje Ro
moje. Tokios iškilmės gali 
nepasikartoti daugelio mū
sų ir seselių gyvenime.

Chicagos ir apylinkių 
vienuolijos rėmėjų valdyba: 
Salomėja Endrijonienė — 
pirm., Jadvyga Dočkienė ir 
Birutė Jasaitienė — vice- 

pirm., Marytė Saliklienė — 
ižd., Valerija Čepaitienė — 
sek r., Agnė Kižienė — ko
respondentė, Grasilda Mei- 
luvienė — Brighton Parko 
būrelio vadovė ir Aldona 
Prapuolenytė — narė.

• Staniey Balzekas, Jr. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus steigėjas, išrink
tas ir pagerbtas kaip Metų 
pilietis (Citizen of the 
Year). The Southwest Com- 
munity Congress įteikė žy
menį su įrašu, atsidėkodami 
jam už "veiklų vadovavimą 
prekyboje ir kaip įvairių 
meno šakų globėją bei me
cenatą, taip pat humanis
tą’’. Pagerbimo kalboje bu
vo pabrėžta, kad S. Balze- 
kas, Jr., daug pasidarbavo 
bendruomenės gerovei, pri
sidėdamas savo kultūriniu, 
etniniu ir visuomeniniu įna
šu.

MACHINIST/GRINDER
Experience preferred būt wlll train 
it mechanical as centerless orinder 
operator. Opportunlty to learn a 
skili, mušt be rellable. Liberal em- 
ployee benefits. Apply: AMA Cen
terless Grindinp, 88 C Cannonball 
Rd, Pompton Lakęs, N J
or call 201-835-2919. (. 13-1 5)

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

IMMEDIATE OPENING- 
201-487-4488 

________________________________ ( 12-14) 

CAB1NET MAKER — Exp. mica la- 
minating & construction. Associated 
Store Fixtures, 3150 Bordentown Av.,

Old Bridge, N. J. 0885 7 
201-727-3200 

(12 1 !■

SHIPPER RECEIVER 
INVENTORY CONTROL

Fast grovving textile co. needs helpl 
Many benefits, good work, cond. Call 
Mr. JAY 617-337-8970. (12-14.;
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BALTŲ JAUNIMO 
SANDRAUGOS 

BANKETAS
Amerikos Latvių Jauni

mo Kongrese 1980 m. buvo 
nutarta pakviesti lietuvius 
su estais susijungti į ben
drą organizaciją artimes- 
niam susipažinimui ir bem. 
drų veiklos gairių paieško
jimui. Tos minties šalinin
kų atsirado visose trijose 
tautose. Gimė nauja orga
nizacija — Baltic Youth 
Congress — BYC — Baltų 
Jaunimo Sandrauga.

Reikšmingiausi Sandrau
gos darbai yra kasmetinės 
stovyklos ir kiek vėliau pra
dėtas metinių banketų or
ganizavimas.

Sandraugos stovyklos sėk
mingos, Įdomios ir smagios. 
Kviečiami visų tautų kūry
bingi iškalbūs specialistai 
kalbėti aktualiais politi
niais, socialiniais, kultūri
niais klausimais, liečian
čiais tiek pabaltiečius prie 
Baltijos, tiek kituose kraš
tuose. Taip pat žaidžiama, 
dainuojama ir šokama, gro
jant savoms muzikinėms 
grupėms.

Šiais metais stovykla pla
nuojama birželio 11-14 die
nomis latvių stovyklavietė
je Piesaulėje, netoli Con- 
cord, NH. Programoje nu
matyti kalbėtojai branduo
linės energijos černobilio, 
Ignalinos klausimais, taip 
pat apie pabaltiečių veiklą 
JAV-ėse, apie Chatauųua 
konferenciją ir pan.

Metinių banketų tikslas 
yra geriau tarpusavy susi
pažinti, kiekvienai tautai 
pristatant po porą asmenų, 
pasižymėjusių savo bend
ruomenine veikla ir parama 
jaunimui. Iki šiol buvo pa
gerbti šio lietuviai: kun. K. 
Pugevičius, R. Razgaitienė, 
J. Matulaitienė ir G. Daniu- 
šytė. Šiais metais estams 
ir latviams bus pristatyti 
Juozas Laučka ir kun. An
tanas Saulaitis,SJ.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama bankete gausiai da
lyvauti.

Banketas Įvyks balandžio 
4 dieną, 7 vai. vakare Lat- 
vian Church Hali, 400 Hur- 
ley Avė., Rockville, Md. Bus 
vakarienė ir šokiai. Gros 
latvių grupė Andele iš Phi- 
ladelphijos. Kalbės Los An
golos korespondentas Ro- 
bert Gille.lt, kuris yra daug 
rašęs Pabaltijo ir OSI rei
kalais. Bilietų kaina 25 do
leriai asmeniui. Dėl infor
macijos prašome skambinti 
Rimai (202) 364-6424 arba 
Jaak (301) 338-1542.

Rima. šĖlėnaitė

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

AUTO BODY REPAIR
Are you ready to be a team leader? 
Growin<r shop seeks exper technician 
w tools & background in unibody 
bench repair. If you are .cuirejitlj' 
vvorking below your potential & would 
likę to lead a team, we want to hear 
Irom you. 3-G's Auto Body, 84 Main 
St., Bloomingdale, N. J. 07403. 20 1- 
838-5469. 11 a. m.-2 p. m. only

(11-14)

DIRVA

ALT S-gos Los Angeles skyriaus valdyba suruoštame koncerte su menininkais. Iš kairės: 
Ramūnas Bužėnas — ižd„ Kristina Švarcaitė — valdybos narė, akt. Petras Maželis, Rūta Ša
kienė — pirm., kanklininkė Mirga Bankaitytė iš Cleevlando ir Pranas Dovydaitis — vicepirm.. 
Trūksta Vytauto Šeštoko — seki’. V. Gilio nuotr.

KANKLIŲ IR LITERATŪROS POPIETE
š. m. kovo mėn. 22 d., sek

madienį, šv. Kazimiero pa-- 
rąpijos salėje Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos Los 
Angeles skyrius surengė 
kanklių muzikos ir drami
nės literatūros, popietę.

Pirm. Rūta Šakienė pa
sveikinusi susirinkusius pa
sidžiaugė, kad tiek daug 
muzikos ir literatūros mė
gėjų dalyvauja popietėje. 
Programą pravesti pakvietė 
Ramune Vitkienę.

Programos vedėja pasi
džiaugė, kad virtuoze kank
lininkė Mirga Bankaitytė 
Los Angeles padangėje pir
mą kartą. Tad šia proga 
plačiau supažindino su mie
la kanklininke Mirga Ban- 

Mirga Bankaitytė skambina kanklėmis. V. Gilio nuotr.

Koncerto atlikėjai P. Maželis ir M. Bankaitytė. V. Gilio nuotr.

kaityte ir jos muzikiniu nu-, 
eitu keliu.

Čiurlionio ansamblio va
dovai Alfonsas Mikulskis ir 
Ona Mikulskienė atkreipė 
dėmesį į Mirgos norą ir su
gebėjimą skambinti kanklė
mis. Onai Mikulskienei va
dovaujant Mirga perėjo 
kanklių studijas. Mirga la
bai susižavėjo kanklėmis ir 
daug valandų skambindama 
stipriai užvaldė skambini
mo techniką. Mirgos darbš
tumas ir meilė seniausiam 
mūsų tautiniam muzikos 
instrumentui padarė ją iš
kiliausia mūsų kanklininke- 
virtuoze. Jos pirštuose kan
klės skamba tarsi arfa, 
greitai arpedžiai sukelia

Ramunė Vitkienė — koncerto 
pranešėja. V. Gilio nuotr.

nuostabą, o kūrinių išpildy
me jauti įsigyvenimą, tils- 
tančius ar griaudžiančius 
akordus.

Štai kodėl, jaunutė stu
dentė Mirgča su kanklėmis 
išvažinėjo visą laisvąjį pa
saulį, kur tik buvo lietuviš
koji kolonija. Ji skambino 
ir pravirgdė Pietų Ameri
kos lietuvius, skambino Ka
nadoje, keletą kartų Aus
tralijoje, Europoje. Visur 
važinėjo su GRANDINĖ
LĖS orkestru, su Dainos 
vienetu UŽDAINUOKIM, 
skambino šventajam Tėvui 
Romoje.

Pirmoje dalyje kanklinin
kė Mirga atliko muz. A. Mi
kulskio kūrinius: Tautinių 
šokių suitą, Ant ežerėlio ry
mojau ir Siuntė mane moti
nėlė. Muz. J. švedo — Trys 
lietuvių dainos.

Antroje dalyje atliko 
muz. A. Mikulskio — Kon
certiną ir Girios idiliją ir 
arr. M. Bankaitytės — Ful- 
gida luna ir Alma llanero.

Nedidelis tai instrumen
tas, bet iš jo išgauti tiek 
daug, yra Mirgos laimėji
mas, o mums pasididžiavi
mas, kad šis, palyginti pri
mityvus mūsų tautinis mu
zikinis instrumentas gali 
taip sužibėti įvairiom muzi
kinėm varsom.
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Draminės literatūros da
lyje programos vedėja Ra
munė Vitkienė pristatė ak
torių Petrą Maželį. Petras 
Maželis yra ne vien akto- 
t ius. Jis yra dainininkas, 
dek oratorius, režisierius, 
reikalui esant ir choreogra
fas. Kauniškiai jį atsime
na iš jo vaidmenų operetė
se: Linksmoji našlė, Gro- 
vas Liuksemburgas, Leng
voji kavalerija, širdis ir 
ranka. Vokietijoje vadova
vo Kasselio stovykloje ba
leto grupei, mokė tautinius 
šokius.

Clevelande įsijungė Į 
Čiurlionio ansamblį — dai
navo, vedė tautinius šokius, 
režisavo. Su jaunimo teat
ru RŪTA ir VAIDILA ap
važinėjo daugelį Amerikos 
ir Kanados miestų visur su 
gražiais atsiliepimais. Da
lyvavo tik trijuose dramos 
festivaliuose, bet laimėjo. 
6-šis Oskarus.

Dramos Sambūrio kvie
čiamas Petras Maželis per
sikėlė į Los Angeles. Įgudu
sio režisieriaus rankose 
Dramos Sambūris sustiprė
jo ir Dramos Festivalėje 
už VALDOVO pastatymą į
I.os Angeles parvežė net 
J-rius Oskarus. Petras Ma
želis dirba ir su mūsų pa
garsėjusiu Vyrų Kvartetu.

Aktorius Petras Maželis 
scenoje pasirodo labai re
tai. Todėl buvo malonu ji iš
girsti skaitant ištraukas iš 
Įvairių rašytojų dramų.

Pirmoje dalyje paskaitė: 
Pirmoji giesme — iš J. Mar
cinkevičiaus dramos KA
TEDRA. Švitrigaila derasi 
su kalėjimo sargu — iš B. 
Sruogos istorinės dramos 
MILŽINO PAUNKSMĖ. 
Vaidila maldauja Skirgailą 
— iš V. Krėvės istorinės 
dramos SKIRGAILA.

Antroje dalyje paskaitė: 
Sūnaus liudijimas prieš tė
vą teisme — iš J. Grušo 
dramos TĖVAS. Kęstučio 
rauda kalėjime —iš Mairo
nio istorinės dramos KĘS
TUČIO MIRTIS. Dr. Vin
cas Kudirka šaukia — iš K. 
Inčiūros dramos DR. VIN
CAS KUDIRKA. Elgetos — 
knygnešio Antanėlio mono
logas — iš K. Inčiūros dra
mos DR. VINCAS KUDIR
KA.

Susirinkusieji gausiais 
plojimais dėkojo virtuozei 
kanklininkei Mirgai Ban- 
kaitytei ir aktoriui Petrui 
Maželiui už tokią gražią ir 
įdomią programą. Popietės 
rengėjai gėlėmis, dovano
mis ir nuoširdžia padėka 
meni ninkams sustiprino 
mūsų visų padėką.

Sekė vaišės.

šią šaunią popietę suren
gė Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Angeles 
skyriaus valdyba: pirm. Rū
ta Šakienė, Pranas Dovy
daitis, Vytautas šeštokas, 
Ramūnas Bužėnas ir Kris
tina Švarcaitė. Mes esame 
jiems dėkingi už maloniai 
gražią kanklių ir literatūros 
popiete.

Antanas Mažeika

Gille.lt
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VAIZDAI IŠ LOS ANGELES KAZIUKO MUGĖS

Los Angeles skautijos Kaziuko mugę atidarant kovo 8 d. kalba rajono vade M. Butkienė.

SEAMSTRESS
Prof'I seamstress in hand-working. 
Full tinie 8:30....5:00. Good salary.

Call 201-871-3139
(11-17

Rima Navickaite su paukštytėm.
TIRE CHANGER - FT, uniforms, will 
train right person in automotive serv. 
field. Apply in person Livingston Tire

Co.. 56 Northfield Rd., Living
ston, N. J. (13-15)

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI 

mirus, sūnui VINCUI JUODVALKIUI, ALT 

S-gos Los Angeles skyriaus nariui, dukrai 

STEFAI GEDGAUDIENEI ir kitiems arti

miesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

ALT S-gos Los Angeles
Skyriaus Valdyba

A. A.

VINCUI JUODVALKIUI

mirus, sūnus VINCĄ ir LIUDĄ, dukrą STE

FĄ GEDGAUDIENĘ ir jų šeimas nuošir

džiai užjaučiame.

Jadvyga ir Edmundas 
č a p a i

MINĖSIME POETO 
BRAZDŽIONIO SUKAKTĮ

Kai mūsų spauda dabar 
mirga amžinybėn iškeliavu
sių gyvenimo aprašymais, 
itin džiaugsminga bus pa
minėti labai gyvo, kūrybin
go ir darbingo poeto 80-ties 
metų amžiaus sukaktį. Tai 
mūsų tarpe gyvenąs Ber
nardas Brazdžionis.

To negana, ta proga svei
kinsime poetą ir su Rašy
tojų Draugijos premija, su
teikta jam šiais metais ir 
už paskutinį leidinį ”Po 
aukštaisiais skliautais”, ir 
iš dėkingumo už ilgų metų 
pakilią poeziją.

šventės didysis momen
tas bus pagal poeto Bernar
do Brazdžionio žinomiausią 
eilėraštį ”Per pasaulį ke
liauja žmogus” sukurta 
nauja komp. Broniaus Bud
ri ūno kantata. Dalyvauja 
piano, solistai, choras. Šis 
muzikinis veikalas tikrai 
yra pakili, šventiška tiek 
poetui, tiek kompozitoriui 
taip charakteringa gyveni
mo džiaugsmo išraiška.

Šiai neeilinei šventei su
ruošti susidarė komitetas iš 
visų vietos organizacijų, o 
tarti sveikinimo žodį atvyk-

Ina Sekienė prie Naudžiaus padarytų tulpių Kaziuko mugėje.

Pušelių draugininke Alfa Pažiūrienė, rajono vadeivė Laima 
Jarašūnienė. viešnia audėja Milda Kvedarienė, Palangos tunti- 
ninkė Danutė Giedraitienė ir rajono vadeiva Alb. Sekas Los 
Angeles Kaziuko mugėje.

Los Angeles skautų akademikų sueigoje susitikę: Gedimi
nas Leškys, Dana Janutienė iš San Francisco, Vytis Belajus, 
tautinių šokių mokytojas iš Colorado, skaitęs paskaitą ir Liu
cija Mažeikienė.

<sta kitas laureatas, rašyto
jas Antanas Vaičiulaitis, 
šventė vyks šv. Kazimiero 
parapijos patalpose gegu
žės mėn. 9 dieną, sekmadie- 
nį, po pamaldų. (v>

• Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai Dirvai pa
remti atsiuntė auką 20 dol. 
Ačiū.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Centro valdybos 
šiais metais baigiasi koden- 
cija. Jei kurioje vietoje su- 
sidartų bent 5 asmenų gru
pė, sutinką kandidatuoti 
naujuose rinkimuose, pra
šome susisiekti su pirm. R. 
K. Vidžiūniene, 23500 Via 
Galera, Valencia, Ca. 91355.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabonw<de is on yocr side

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

MACHINIST lst CLASS-Full serv- 
ice iob shop Ramsey area, is in 
need of exp'd machinist. Mušt be 
capable of sėt up & work to close 
tolerances. Prototype & short run 
production work in all alloys. Ex- 
cel sal, co pd bnfts, vacatlons, uni- 
forms. Creative Desion & Machine 
Ine, 316 Rt 17 North, upper Saddle 
Rlver N. J. 20 1-327-9040. E.O.E.

(13-15)
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■ BOSTONOUETUVIAI

TAUPOS SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d. So. Bostono 
Lietuviu Piliečių draugijos 
patalpose įvyko lietuvių fe
deralinės kredito unijos. 
Taupos narių metinis susi
rinkimas. Jame peržvelgta, 
ligšiolinė Taupos veikla, iš
klausytas kontrolės komisi-. 
jos pranešimas, patvirtinta 
finansinė apyskaita, per
rinkti ar darinkti valdybos 
ir komisijų nariai, kurių ka
dencijos pasibaigė, o taip 
pat išklausytas Lietuvių 
Fondo pelno skirstymo ko
misijos pirmininko Stasio 
Baro iš Chicagos praneši
mas apie Lietuvių Fondą ir 
finansines institucijas. Po 
susirinkimo vyko užkan
džiai, kuriuos paruošė Jo
nas Stankus, So. Bostono. 
Lietuvių Piliečių draugijos 
užkandinės vedėjas.

šiuo metu didžiausias 
Taupos rūpestis — tai nuo
latinio pilnam laikui tar
nautojo gavimas. Kaip pir
mininkas Romualdas Veitas 
nurodė, dabar, visiems lie
tuviams Bostone ir apylin
kėse turint labai gerai ap
mokamus darbus, tokį tar
nautoją surasti sunku. Per
nai Taupa turėjo 59,355 do- 
leus pelno, laikomo rezerve, 
kuriame dabar yra 97,797 
doleriai. Narių indėliai su
daro 3,727,506 dolerius, tai
gi, jau artinasi prie ketvir
to milijono dolerių. Išduotų 
paskolų suma — 3,059,422 
doleriai. Paskolos duodamos 
labai apdairiai, tad ligi šiol 
visos paskolos grąžinamos 
nustatyta tvarka ir laiku, 
kas retai pasitaiko kitose 
f i n a tisinėse institucijose. 
Kaip Stasys Baras pastebė
jo, Taupa sumaniai tvarko
ma, atliekamos operacijos 
išlaikomos reik alingame 
proporcingume. Visi Tau
pos valdybos ir komisijų 
nariai dirba be jokio atlygi
nimo. Alga mokama tik 
techniško darbo atlikėjams, 
tarnautojams. Sausio 1 d. 
Taupa turėjo 415 narių. Jos 
skyriai veikia Brocktone ir 
\Vorcesteryje.

BOSTONIŠKIAI
NAUJOSIOS VILTIES 

REDAKCIJOJE
Į Naujosios Vilties politi

kos ir kultūros žurnalo re
dakcinę kolegiją pakviesti 
du bostoniškiai: rašytojas 
Stasys Santvaras ir dr. Al
girdas Budreckis. Vyriausiu 
to žurnalo redaktoriumi yra 
Vytautas Abraitis iš Flori
dos. žurnalą leidžia Ameri
kos Lietuvių Tautinė sąjun
ga ir Korp! Neo-Lithuania.

AKT. V. ŽUKAUSKO 
PASIRODYMAS

Kovo 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
patalpose įvyko Stepono 
Minkaus vedamos lietuvių 
radijo programos parengi
mas. Parengime kalbėjo 

Elena Vasyliūnienė, meninę 
programą atliko akt. Vita
lis Žukauskas ir sol. Astra 
Butkutė, abudu iš New Yor
ko, o vaišėmis rūpinosi Moz
aika Plevokienė su savo 
talkininkėmis. Kaip visuo
met, dalyvių susidomėjimo 
centre buvo kalbėtoja Ele
na Vasyliūnienė ir akt. Vi
talis Žukauskas, kuris šiltai 
prisiminė velionę Valentiną 
Minkienę, paskaitė rašyto
jos Nelės Mazalaitės kūri
nėlį ir krėtė juokus aktua
liomis temomis.

STASYS BARAS PER 
RADIJĄ

Laisvės Varpas kovo 29 
d. laidoje perdavė plačią iš
trauką iš Lietuvių Fondo 
pelno skirstymo komisijos 
pirmininko Stasio Baro iš 
Chicagos pranešimo, pada
ryto kovo 21 d. Taupos su
sirinkime So. Bostone. Jis 
nupasakojo Lietuvių Fondo 
augimą, organizacinę struk
tūrą ir atliekamą uždavinį 
mūsų visuomeninėje ir kul
tūrinėje veikloje, pateikda
mas konkrečius skaičius, 
rodančius, kokį milžinišką 
darbą jis vykdo. Parama li
tuanistiniam švietimui, sti
pendijos studentams, pre
mijos kūrėjams — tai tik 
keletas sričių, kuriose stip
riai Lietuvių Fondas reiš
kiasi. Tose srityse parama 
skirstoma LB-nės atitinka
mų įstaigų, kaip švietimo 
Tarybos, Kultūros Tary
bos ir 1.1., bet ji ateina iš 
Lietuvių Fondo. Kalbėtojas 
dėkojo Bostono ir apylinkės 
lietuviams už jų uolų ir nuo
širdų įsijungimą į Lietuvių 
Fondo ugdymą nuo jo idė
jos iškėlimo, o taip pat kvie
tė visus tuo pačiu uolumu 
ii- nuoširdumu prisidėti prie 
ketvirtojo milijono dolerių 
pagrindinio kapitalo suda
rymo, kuri reikėtų atlikti 
šiemet, kada minime Lietu
vių Fondo veiklos 25-rių 
metų sukaktį.

LAUKIAMI BALTINAI
Sol. Nelė ir muz, Arvy

das Baltinai dideliu pasise
kimu yra koncertavę dau
gelyje šio krašto lietuvių 
kolonijų, bet Bostono ir 
lietuviams jie dar negirdė
ti. Todėl jų pasirodymo 
Laisvės Varpo balandžio 26 
d. koncerte laukiame dide
liu susidomėjimu. Tuo kon
certu Laisvės Varpas pami
nės savo veiklos 33-jų metų 
sukaktį. Koncertas įvyks 
balandžio 26 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje, 368 West- 
Broadvvay, So. Boston, Ma.

MINĖJIMAS STATĖ 
HOUSE

Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties minėji
mo pagrindu Statė House 
Bostone lietuvių paroda

vyks nuo balandžio 13 d. li
gi balandžio 16 d., o priėmi
mas —- balandžio 15 d. 4-6 
vai. po pietų. Bendradar
biaujant su lietuvių parapi
jų komitetais ir lietuvių or
ganizacijomis, tai tos su
kakties minėjimo rytinio 
pakraščio vykdomojo komi
teto rengiamas minėjimas 
šios valstijos senatoriams, 
seimelio atstovams ir gu- 
bernatūros štabui. Progra
ma vyks balandžio 15 d. 4 
vai. po pietų Doric Hali. Jo
je bus kun. V. ValkaviČiaus 
įvadinis žodis, supažindini
mas su svečiais, muzikinė 
dalis, į kurią įeina kanklės, 
skudučiai, dainos ir tauti
niai šokiai. Programos atli
kime dalyvaus A. Linger- 
taitė, Sodauto ansamblis, 
tautinių šokių grupė. Skaid
rių montažą paruošė Jonas 
Stundžia, Jr. Po programos 
bus vaišės. (pv)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• BALANDŽIO 11-12 D. 
Korp! Giedros meno paroda. 
M. Gaižutienės keramika.

• BALANDŽIO 25 solisto 
V. Povilonio ir jo trio koncer
tas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Rengia Dainavos 
stovyklos globos komitetas.

• BALANDŽIO 26 D. tradi
cinis Velykų stalas Šv. Jurgio 
parapijoje.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

• GEGUŽĖS 2 D. Lituanis
tinės mokyklos vakaronė..

• GEGUŽĖS 9 D. Motinos 
dienos minėjimas. Rengia Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la.

• GEGUŽĖS 17 D. Lietuvių 
namų salėje Bronio Railos 
knygos "Tave mylėti tegalima 
iš tolo” sutiktuvės. Apie kny
gą kalbės prof. Tomas Venc
lova.

• GEGUŽĖS 17 D. Metinis 
Šv. Jurgio parapijos susirinki
mas.

• GEGUŽĖS 24 D. — At
naujintos Dievo Motinos Nuo
latinės • Pagalbos šventovės; 
šventinimas, dalyvaujant vysk. 
A. M. Pilla, vysk. P. Baltakiui, 
OFM ir vysk. V. Blizgiui.

• GEGUŽĖS 30 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
linksmavakaris.

• GEGUŽĖS 31 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

• BIRŽELIO 14 D. Birželio 
trėmimų minėjimas. Rengia 
ALT, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.
• RUGPIŪČIO 2 D. Ramovė- 
nų gegužinė prie ežero.

VINCO GELGOTO
PLAUKŲ KIRPYKLA
• Vaikams, dirbantiems 

ir pensininkams plaukų nu- 
kirpimas $4.00.

• Vyrams plaukų stiliza
vimas nuo $10.00-$15.00.

Kviečiami atsilankyti kai 
reikės kitą kartą plaukus 
nusikirpti. Darbo valandos 
kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. 
vakaro. 687 East 185 St., 
telef. 481-2433. (8-17)

ATVYKSTA BRONYS 
RAILA

Tėvynės Garsų radijo pa
kviestas, į Clevelandą at
vyksta naujos knygos „Ta
ve mylėti tegalima iš tolo” 
autorius Bronys Railą. Jo 
knygos kalbas, radijo ban
gomis skriejusias į okupuo
tą Lietuvą, aptars rašyto
jas, poetas Tomas Venclo
va. Visi kviečiami dalyvau
ti kovingo žodžio popietėje, 
kuri įvyks gegužės 17, 4 
vai. p. p. Lietuvių namų sa
lėje.

• Robert Page Singers, 
v a d o vaujami Clevelando 
simfonijos orkestro choro 
dirigento Robert Page, ir šį 
pavasarį rengia tarptautinį 
liaudies muzikos bei dainų 
festivalį, kuris įvyks gegu
žės 12 ir 13 dienomis Becko 
centre, Lakevcoode. Festi
valio programoje lietuvių 
muziką atstovaus trys dai
nos: Stepo Sodeikos šiaurės 
Pašvaistė, Broniaus Kazė

Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE 
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTI PIRATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIU 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOS1T)

PATARNAVIMAIVISI BANKINIAI
Parduodame pinigines perlaidas (monėy orders), traveler’s 
cheųues. priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.
DARBO VA L A N D O S:

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai, r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos

Dievo Motinos parapijos patalpose
18022 Neff Rd.. Cleveland. Ohio 44119

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga 

Deda E., William J. Sr., 
William j. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.* Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

no žilvitis ir Juliaus Kazė
no Nukirsiu berželį. Apie 
ekskursiją į festivalį ir bi
lietų įsigyjimą bus praneš
ta vėliau.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ ' 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMU 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).
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MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratąDr. Liauba su žmona renkasi dirbinius mugėje. Dešinėje skau

tininkai G. Taoras ir V. Staškus.

s. Nijolė Kersnauskaitė atidaro Kaziuko mugę Clevelande kovo 29 d.
Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

1■1 ‘L--1į ’.rr ™
** ii' i ėsS

• Už a. a. Praną Stempu- 
žį. mirusį prieš dešimt me
tų, bus aukojamos mišios šį 
penktadienį, balandžio 10 
d., 7 vai. vak. Dievo Moti
nos šventovėje. Mišiose gie
dos Bronius Kazėnas.

Artimieji ir bičiuliai kvie
čiami dalyvauti bendroje 
maldoje už Prano sielą.

• Aurelija ir Marcelinas 
žitkai, lyg nujausdami artė
jančias sniego audras, atos
togas praleido Floridoje, kur

džiaugėsi giedru dangumi ir 
saule. Ten susitiko su dau
geliu buvusių clevelandie-’ 
čių, aplankė buv. Vyriausią 
Skautininkę Ksaverą Žilins
kienę ir kt. pažistamus. Ko
lega Jurgis Janušaitis pada
rė jiems staigmeną suruoš- 
damas puikias sutiktuves. 
Kitoje Floridos pusėje aplan 
kė Regina Nasvytienę, Jad
vygą Kuncaitienę ir kt. Da
bar, po gero poilsio ir naujų 
įspūdžių, vėl į darbą ...

Aušrinės draugovės skautės Kaziuko mugės atidaryme.

M Zuperio! /avino/
ASSOCIATION

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

1 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
i rezidenciniams ir komerciniams 

pastatams statyti,
■ namu remontams,U r

■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

Pilėnų tunto tuntininkas s. R. Belzinskas sveikina atidarant 
mugę.

R. Biliūnas parade veda giliukus ...

/uperior Aving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Pirmadi eniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 

Penktadieniais 9:00 iki 6:00. 
Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

FSL1C

Liepsnelės žygiuoja parade.



DIRVA
MIRĖ RAŠYTOJA 

BALTIJOS ŽUVĖDRA

Iš Venezuelos, Valencijos 
miesto gauta žinia, kad š. 
m. sausio 29 d. po trumpos 
ligos pasimirė ten gyvenusi 
rašytoja Elena Dervojedai- 
tienė — Baltijos žuvėdra.

Elena Iešmantaitė-Dervo- 
jedaitienė gimė 1905 m. 
DaugėlaiČių km., Kybartų 
vis., Vilkaviškio apskr. 1926 
m. baigė Vilkaviškio gim
nazijų, po ko pradėjo tar
nu u t i paštuose. Nuo 1931 
m. iki galo tarnavo valdi
ninke Klaipėdos pašte. Jau 
nuo 1924 m. velionė pradėjo 
rašyti eilėraščius ir prozos 
dalykėlius Vaidilutėje, Paš
to Pasaulyje, Klaipėdoje 
ėjusiame Lietuvos Keleivy
je ir kitur, pasirašydama 
slapyvardžiu Baltijos žu
vėdra.

Karo metu su šeima atsi
dūrė Vokietijoje, Bavarijo
je, kur 1945 m. apsistojo 
pabaltiečių pabėgėlių sto
vykloje Muehldorfo mieste, 
čia buvo labai veikli. Leido 
lietuvių stovyklos sienlaik
rašti, prisidėjo ruošiant vai
dinimus, skaitė paskaitas ir 
1.1. Prasidėjus emigracijai 
į užjūrius, velionė 1949 m., 
neturėdama jokių sponsorių 
ar giminių Amerikoje, bu
vo priversta išvykti ten, 
kur priėmė. Ji su šeima iš
vyko į Venezuelą, o jos mo
tina dar toliau — i Brazili
ją. Begyvendama Venezue- 
loje, netoli Yaritaguos mies

STEFANIJAI SKUČIENEI

mirus, dukras: Korp! Neo-Lithuania filiją, 

filisterę BIRUTĘ SIDZIKAUSKIENĘ ir JŪ

RATĘ ŠUKIENĘ, jos šeimą, velionės gimi

nes ir artimuosius giliai užjaučia.

telio įsigijo mažą ūkelį ir 
vertėsi gyvulių ir paukščių 
auginimu, o jos vyras Vla
das pačiame mieste atidarė 
foto atelje BALTICA. Ten 
begyvendama dažnokai šį 
bei tą rašinėjo į Pietų Ame
rikos ir JAV laikraščius. 
Turėdama gerą širdį ir no
rėdama ir kitiems padėti, 
netrukus po apsigyvenimo 
Venezueloje į savo ūkelį pri
ėmė vietos indėnuką našlai
tį, kurį išauklėjo kaip tikrą 
lietuvį — Vytą.

Velionė, turėdama ryšius 
su Argentina, 1954 m. Bal
tijos žuvėdros slapyvardžiu 
išleido savo atsiminimų ro
mano "Grandinės” I dalį, 
pavadintą "Gintaro Kran
tuos” (160 psl.). Knygą iš
leido "Argentinos Lietuvių 
Balso” leidykla. Antrą to 
paties romano dalį, pava
dintą "Gedimino kalno pa
vėsyje", ta pati leidykla iš
leido 1956 m. Be to, ji 1932 
m. išvertė iš vokiečių kal
bos apysaką "Grafaitė Va- 
levska, Napoleono meilužė".

V elionės vyras Vladas 
pasimirė prieš kelis metus, 
o dabar ir ji pati. Vėžio liga 
nieko neklausia.

Velionės dukrai Danguo
lei su šeimomis nuoširdi 
mūsų užuojauta.

Bern. O-tas

• Inž. J. P. Nasvytis, 
Avon, Ct., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 23 dol. Ačiū.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
BOSTONO SKYRIUS

rengia
š.m. gegužės 2 d., šeštadienį, 7 v. vak.

"DIRVAI” IR JOS REDAKTORIUI 
VYTAUTUI GEDGAUDUI PAGERBTI

VAKARĄ-KONCERTĄ
SO. BOSTONO LIETUVIU PILIEČIŲ KLUBO 

III A. AUDITORIJOJE.

Programoje :
1. Rašytojai Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. 

Sveikinimai.
2. Soliste Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė iš Chicagos, 

akompanuojant muz. dr.Sauliui Cibui.

Po programos vaišės-kavutė.

Bostono ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

• BALFo direktorių me
tinis suvažiavimas įvyksta 
1987 m. spalio 3 ir 4 d. d. 
Nekalto Prasidėjimo Sese
rį] vienuolyno patalpose, 
Putnam, Conn.

• Juozas ir Felicija Jasi- 
neyičiai, Euclid, Oh., Dirvai 
paremti atsiuntė auką 30 
dol. Ačiū.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ I MEDJUGORE, 

JUGOSLAVIJOJE, Į ROMĄ IR LIURDĄ 

BIRŽELIO 20 — LIEPOS 5 D., 1987 
Vadovas: KUN. DR. KĘSTUTIS TRIMAKAS 

Rezervacijom ir informacijai kreiptis į 
BIRUTĘ ZALATORIENĘ.

TRAVEL ADVISERS, INC.
1515 NORTH HARLEM AVENUE #110 

OAK PARK, ILLINOIS, 60302 
TELEF. 312-524-2244

ALT S-GOS BOSTONO SKYRIAUS 
VALDYBA

• LB Baltimorės apylin
kės valdyba, per ižd. Albi
ną Prascus, įvertindama 
Dirvos spaudos darbą, at
siuntė auką 25 dol. Ačiū.

• Algis ir Loreta Gudė- 
nai. Dės Plaines, III., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 33 dol. 
Ačiū.

• Solistės Lilija šukytė 
ir Vilija Mozūraitytė, paly
dint pianistei Ramintai 
Lampsatytei ir Lietuvių 
operos choras atlieka kon
certo programą Lietuvos 
krik ščionybės jubiliejaus 
akademijoje birželio 28 d. 
vakare Vatikane, audienci
jų salėje.

• Walter Simanas, Clear- 
\vater, Fla., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

PATIKSLINIMAS
Aprašant Vasario 16 mi

nėjimą Beverly Shores 
(Dirva Nr. 12) prie dr. K. 
Ambrozaičio nuotraukos pa
rašyta, kad jis skaitė pa
skaitą. Tikrumoje dr. K. 
Ambrozaitis pravedė minė-, 
jimą ir pristatė paskaiti
ninką laisvės kovų dalyvį 
inž. Pilypą Narutį, kurio 
nuotraukoje nesimato.

Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko vieneto 

Kolegos 
ir 

Filisteriai

A. A.

STEFANIJAI SKUČIENEI
mirus, jos dukras Korp! Neo-Lithuania filis

terę BIRUTĘ SIDZIKAUSKIENĘ ir JŪRA

TĘ ŠUKIENĘ bei artimuosius giliai užjau

čiame ir kartu liūdime.

Korp! Neo-Lithuania 
Valdyba Floridoje

Kino ir televizijos aktorė Ann Jillian (Jūratė Nausėdaitė) tarp San Francisco lietuvių res
publikonų, vasario 27 d. įvykusiame pobūvyje. Iš kairės pirmoje eilėje: Romas ir Birutė Tervy- 
džiai, Ann Jillian, Ona Vindašienė ir Ann Jillian vyras. Stovi: clevelandietis H. Stasas, Vanda ir 
Vytautas Šliupai, Aldona Vasaitytė-Sehgal, Alfonsas Vindašius, Lila Pažemėnienė, Felicija Pre- 
kerytė-Brown, Bronė Kellogg, Jonas Steponaitis ir Matilda Stasaitė-Davis.
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